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 المقدمة

 وصحبه وعلى آله محمد نبٌنا المرسلٌن، خٌر على والسالم والصالة العالمٌن، رب هلل الحمد

 :بعد أما أجمعٌن،

ا من مصادر المعلومات التً ٌستلزم متابعتها جهـًدا كبًٌرا  مجالت )الدورٌات(تعّد ال مصدًرا مهّمً

 حٌث العلمً، البحث فً سامٌة مكانة العلمٌة كما ان للمجالت من الباحثٌن والدارسٌن وغٌرهم.

 األفكار، وتالقح المعلومات لرصد رحًبا ومجاال والباحثٌن، العلماء لعطاء مصدًرا مهًما شكلت

 البالد فً المجالت ظهرت ومنذ .المتخصصة والدراسات العلمٌة البحوث لنشر ووسٌلة متجددة

 أن إال وتنوعها؛ وتعددها كثرتها ومع البحوث والدراسات، تلك من بآالف تعج وهً العربٌة،

 وكشافات أدلة وجود لقلة نظًرا الباحثٌن، على أمًرا عسًٌرا أصبح البحوث تلك إلى الوصول

 من باطنها فً عما ٌعرف ال المكتبات، فً األرفف حبٌس فبقً أغلبها الدورٌات، تلك من لكثٌر

 فقد رات شعبة المكتبة فً كلٌتنا القٌام هنا ومن .القلٌل إال – المتوقفة التلمجخاصة ا - درر

مجلة القانون والعلوم السٌاسٌة منذ تارٌخ اصدارها الى فترة اعداد هذا الكشاف،  بتكشٌف

 وتقدٌمها بالدراسات القانونٌة والسٌاسٌة، المتعلقة البحوث دوتحدٌثه بشكل مستمر، ورص

 الدراسات.للباحثٌن من السادة التدرٌسٌن وطلبة الدراسات العلٌا وطلبة 

 
هو دلٌل منهجً مرتب وفق طرٌقة ما للمحتوٌات الفكرٌة ألوعٌة  :INDEXالكشاف 

المعلومات باستخدام مإشر لفظً او مإشر رمزي للمحتوى، ومإشر مادي لمكان المعلومات 

 او غٌر ذلك من أوعٌة المعلومات. دورٌات،المطلوبة وٌعرض المحتوٌات لدورٌة او عدة 

 

 فوائد( الكشافات أهداف،أغراض )

 :ًما ٌلأهمها  تحقٌقها،راض او اهداف تسعى الكشافات الى هناك عدة أغ

تدل الكشافات الباحث على مصادر المعلومات التً ٌحتاجها عبر كل االمتدادات الزمنٌة او 

انتاج ٌتعلق  فٌمنالمكانٌة او اللغوٌة او الموضوعٌة. وهً بذلك تحٌط الباحث علما بما نشر 

 صه.باهتماماته والمجاالت الموضوعٌة لتخص

تساعد الباحث على االختٌار لمصادر المعلومات التً ٌرغب بها واٌضا ترشده لتلك  .1

 التً لم تخطر على باله.



 تعٌن الباحث على التحقق من معلوماته والعمل على استكمالها او تصحٌحها. .2

تقدم الكشافات معلومات مفٌدة عن شخص ما او موضوع ما وتجٌب عن العدٌد من  .3

 أسئلة المستفٌدٌن.

 نظرة على كشاف الموضوع. بؤلقاءمعرفة البحث والتطور فً أي موضوع  .4

تساهم فً معرفة اسهام المإسسات والهٌئات ودورها فً خدمة البحث العلمً عن  .5

بوابات مصادر  ًعنها. هطرٌق الكشافات التحلٌلٌة للدورٌات العلمٌة الصادرة 

 حد ذاتها. ًغاٌة فت المعلومات او هً مفاتٌح مصادر المعلومات وهً وسٌلة ولٌس

تقلٌل الجهد المبذول والزمن الالزمٌن للبحث عن المعلومات واسترجاعها من مصادرها  .6

 االصلٌة.

 ان الكشافات تضع امام الباحث الدراسات بصورة أكثر شمولٌة وأكثر دقة. .7

 أنها تعد حلقة اتصال بٌن الباحث ومصادر المعلومات. .8

 عملٌة اختٌار أوعٌة المعلومات.أنها تساهم فً عملٌة التقٌٌم وتسٌهل  .9

 ان الكشافات تقدم للباحث أفضل نتائج ممكنة للبحث. .10

 

 

 المستخدمة:انواع الكشافات 

 :Author Indexاوال: كشاف المؤلفٌن 

ترتب المواد فً هذا النوع من الكشافات ترتٌبا هجائٌا تحت أسماء مإلفٌها سواء كانوا أفراد أم 

وٌالحظ أن كشاف المإلفٌن ال ٌشتمل على أسماء المإلفٌن فحسب وإنما ٌمكن أن  ، هٌئات

ٌشتمل أٌضا على أسماء المترجمٌن والمحققٌن وما إلى ذلك وعلى الرغم من كشاف المإلفٌن 

لٌس اشهر أنواع الكشافات إال أن هذا النوع ٌستخدم فً إٌجاد عمل معٌن ٌعرف بمإلفه كما 

وٌستعمل الكشاف لٌرى عما إذا كانت هذه المادة  ،مال مإلف معٌن ٌستخدم فً تجمٌع كل أع

كمداخل موضوعٌة غٌر مباشرة ,  خدموا ٌستمتوفرة وعلى كل حال فإن المإلفٌن ٌمكن أن 

فالعاملون فً أي فرع من المعرفة أو الدراسة ملمون بصورة عامة بالكتاب المشهورٌن فً هذا 

 .ن هإالء الكتاب كمداخل للبحث فً أدبٌات الموضوع وغالبا ما ٌستعملو ،الفرع أو الحقل 

 

 



 :Title indexثانٌا: كشاف العناوٌن 

كشاف تقلٌدي ترتب مداخله وفقا لعناوٌن األعمال وٌفٌد فً الوصول إلى عمل ما عن طرٌق 

 الببلٌوجرافٌامعرفة عنوانه وهذا النوع قلٌل االستخدام بصفة عامة ومع هذا فهو شائع فً 

 المصنفة الترتٌب أو المرتبة هجائٌا برإوس موضوعات والتً تحتاج إلى كشاف بالعناوٌن

هذا النوع من الكشافات ٌؤخذ ترتٌب المواد هجائٌا حسب عناوٌنها وٌعد من أنواع الكشافات 

الجٌدة التً غالبا ما ٌتعامل بها المستفٌدون للبحث عن عناوٌن بذاتها والكن من عٌوب هذا 

ه ال ٌجمع الموضوعات المتصلة ببعضها فً جانب واحد وإنما تشتت ألنه ٌتبع الكشاف ان

 .الترتٌب الهجائً للعناوٌن ولٌس للموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كشاف مجلة كلٌة القانون والعلم السٌاسٌة 

 اوال: حسب الموضوع 

عبد  .سٌاسًاالتجاهات الحدٌثة فً االستراتٌجٌة االسرائٌلٌة تجاه الصٌن تحلٌل جغرافً 

 4 مج دٌالىمجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة /  ،علً ٌاسٌن عبدهللا -االمٌر عباس عبد

 .132،ص1،1025،ع

 

 .والخصائص لألسس تحلٌله تأصٌلٌةاالتفاقٌة المنشئة لمنظمة التجارة الدولٌة دراسة تطبٌقٌة 

 43 ص، 1021، 2ع العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى محمد، مجلةمجٌد  درشٌ

 

. العراقالعربٌة فً السٌاسات االقلٌمٌة وانعكاساتها على  المنطقةالتغٌٌرات السٌاسٌة فً  إثر

 .119 ص، 1021، 2عالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة جاسممإٌد  عماد

 

 سفرا .االسالمً والقانون الفقهالعقود الشكلٌة فً  انعقادالزمان والمكان فً تحدٌد لحظه  أثر

 .295. ،ص1024 2،ع، 3مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة محمودبحر 

 

الباسط  . عبدمقارنةالٌمٌن الدستورٌة فً حماٌة حقوق االنسان وحرٌاته العامة دراسة  إثر

، 1026، 1، ع 5مج  5 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، عبد الرجٌم عباس

 .107ص

 

مجلة العلوم  ،حمدي مهدي ي. مهدسحب الٌد على الراتب والترفٌع فً القانون العراقً أثر

 .295 ، ص 1027 2 ، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ، مهدي صالح ىٌسر ..مشكالت البٌئة فً االمن الدولً أثر

 .189. ص 1023، 1ع، دٌالى



، نور صباح ٌاسر-خلٌفة ابراهٌم عودة. اجراءات وطبٌعة التعوٌض فً نظام العدالة الجنائٌة

 .2 ،ص168 1027 ،1، ع 6، مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم ، محمدشهالء سلٌمان . احكام اعادة التعٌٌن فً القانون العراقً دراسة مقارنة

 .183 ،ص1،1025،ع 4مج  / دٌالى القانونٌة والسٌاسٌة

 

العلوم  مجلة، خالدعبد العزٌز شعبان  .احكام جرٌمة اختطاف الطائرات فً القانون الدولً

 .253ص، 1021، 2عالقانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

االخطاء الطبٌة بٌن اهمال الطبٌب فً التشخٌص والصٌدلً فً صرف الدواء دراسة مقارنة 

مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، احمد كاظم دجوا .العراقًوالقانون  الفقهفً 

 .39 ،ص1026، 1، ع 6

 

عبد المجٌد  -بوحنٌة قوي. لتطوٌر اداء الجماعات المحلٌة بالجزائر كألٌةاالدارة االلكترونٌة 

 .2ص  1026، 2 ، ع5، مج العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل . رمضان

 

، سالم جاسم عبدهللا -حسن تركً عمٌر . فً العصر الراهنه ومخاطراالرهاب االلكترونً 

 .327 ،ص 1023 ،خاص دعد ، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة ،محمود امٌن رنظٌ . االرهاب الدولً وانعكاساته على حقوق االنسان

 .539 ،ص 1023 ، صعدد خا، والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم ،احمد علً برٌسم -بكر عباس علً .االرهاب السري فً منظور السنة النبوٌة

 .347 ،ص 1023 ، صعدد خا،القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى



مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ، حسن جاسم رجعف .منهاالرهاب المعلوماتً والٌات الحد 

 .483 ،ص 1023 ،خاص عدد دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ، احمد كالوي ًسام .العالمٌةاالرهاب باسم االسالم وابعادها 

 .277 ، ص1026، 1، ع 5مج  دٌالى

 

. عثمانحمزة  لعاد .االنساناالزدواجٌة االمرٌكٌة فً التعامل مع مفهومً االرهاب وحقوق 

 .113 ص، 1،1025، ع4مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة

 

عبد هارلٌدا  -هادي عٌسى ةعقٌل .الدولًاستخدام سالح الٌورانٌوم المنضب فً القانون 

،  1027 2 ، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، نور اتٌنا-بالوها

 .143ص

 

عامر هاشم  -حمٌد حمد السعدون .3002االمرٌكٌة حٌال العراق بعد عام  ةاالستراتٌجٌ

 .17ص 1026، 2 ، ع5مج 5 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى.عواد

 

 3مج  3 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ،محمد خلٌفة سحاب .االستصحاب

 .89. ،ص21024،ع،

 

 -عمر احمد حسٌن .والعراق من منظور القانون الدولً إٌراناستعمال نهر دٌالى بٌن 

 ص ،10262،، ع5مجالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل .محمدخدٌجة بنت  -احمد معصوم

183. 

 



مجلة العلوم القانونٌة ،  عادل حمزة عثمان .اشكالٌة التدخل االنسانً فً العالقات الدولٌة

 .227 ص،  1023 ،خاصعدد  دٌالىوالسٌاسٌة / 

 

طه حمٌد  .العراقاشكالٌة التوفٌق بٌن االمن الوطنً والحقوق والحرٌات العامة فً 

 .87،ص  1023 ،خاص دعد ، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،  حسن العنبكً

 

 دمحم .وتحدٌاتاالصالح السٌاسً فً االردن فً عهد الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن فرص 

 .333،ص1026،، 2، ع5،مجمجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،سالم النوافله

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة /  ،محمدرشٌد مجٌد  .القانونً للحكومة االلكترونٌة اإلطار

 .84.ص، 1021، 2ع 0دٌالى

 

شاكر عبدالكرٌم . االقلٌات الدنٌة فً العراق بٌن خطر االرهاب وازمة المشاركة السٌاسٌة

 .243،ص  1023 ، صعدد خا، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، فاضل

 

طالل حامد  .المعوقات وافاق المستقبل -االنتقال من النظام الشمولً الى الدٌمقراطٌة

 .279ص 1023، 1ع ، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى.خلٌل

 

سمٌر داوود . 3002وتطبٌقها فً دستور العراق لعام  القانونٌة السائدةاالنحراف بالفكرة 

 .2 ، ص1026، 1، ع 5مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىوم مجلة العل، سلمان

 

مجلة العلوم القانونٌة  ،احمد حسٌن سلمان .بطالن العمل االجرائً فً مرحلة التحقٌق االبتدائً

 .313 ، ص 1027 2 ، ع6مج  والسٌاسٌة / دٌالى



القانونٌة  مجلة العلوم، صفاء حسن نصٌف .المعلوماتٌةالتحدٌات االجرائٌة المتصلة بالجرائم 

 .153 ، ص1026، 1، ع 5مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم القانونٌة  مجلة علًبودفع . على السلم االهلً الجزائر نموذجا وأثرهالترشٌح الحزبً 

 .273 2ص  1026، 2، ع5مج والسٌاسٌة / دٌالى

 

علً  -عودة التمٌمً خلٌفة ابراهٌم  .تطور التعلٌم العالً واستراتٌجٌة المعرفة العراق انموذجا

 .2ص 1023، 1عوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العل .ٌاسٌن عبدهللا

 

دراسة نقدٌة  3092لسنة  91رقم  بإقلٌمالثانً لقانون المحافظات غٌر المنتظمة  لالتعدٌ

1، ع 5مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ، مجلةهاديٌحٌى  داحم .تحلٌلٌة

 .253،ص1026، 

 

مجلة العلوم ، مولود سبع . سداداالمرٌكًالتغٌٌر السٌاسً فً مصر دراسة فً الموقف 

 .157  ص، 1025، 2 ، ع4مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

حٌدر عبد الرزاق  .الجرٌمة االرهابٌة بٌن القانون الدولً الجنائً والقانون الجنائً الدولً

 .453،ص  1023 ، صخا دعد ، دٌالى مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ،حمٌد

 

مجلة العلوم ، عباس حكمت فرمان. الجرٌمة السٌاسٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد

 .105  1026 2 5 القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 



مجلة ، عباس حكمت فرمان-الرزاق طالل جاسم دعب . المترتبة لألثارجرٌمة تهرٌب المهاجرٌن 

 .165ص، 1021، 2ع 0 والسٌاسٌة / دٌالىالعلوم القانونٌة 

مجلة العلوم  احمد سلمان شهٌب .مقارنة باإلقلٌم دراسةالجنسٌة المنحدرة من االم والمعززة 

 .132ص 1023، 1ع، دٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 

العلوم القانونٌة  ةمجل .الحلٌمبوقرٌن عبد . حتمٌة انشاء ضبطٌة خاصة بالجرائم االلكترونٌة

 .247 ص 1026، 2 ، ع5، مجدٌالىوالسٌاسٌة / 

 

مجلة العلوم القانونٌة ، موسى رانما . االدوات والتطبٌقات -حرب الفضاء االلكترونً المفهوم

 .212 ، ص1026، 1، ع 5مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة ، الشهٌبولٌد عبد الغفار .  حزب البعث وداعش منهج واحد فً انتهاك حقوق االنسان

 .2 ، ص 1027 2 ، ع6، مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ،بٌداء علً ولً. الحصانة القضائٌة للمبعوث الدبلوماسً

 .169 ص، 1024 2، ع 3مج  دٌالى

 

العلوم القانونٌة  ةمجل ،محمد جسام هط . فً الشرٌعة االسالمٌة لإلنسانالحقوق االساسٌة 

 .102 ص،  1023 ،عدد خاص دٌالىوالسٌاسٌة / 

 

العلوم القانونٌة  ، مجلةسرحانطه  داٌا النبوٌة.حقوق االنسان وردع الجرٌمة فً السنة 

 .127 ص،  1023 ،عدد خاص دٌالىوالسٌاسٌة / 

 



مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة زٌدانقاسم  ًعل . الحكم بالموجب والحكم بالصحة

 .202 ، ص 1027 2 ، ع6

العلوم القانونٌة  مجلة، محمدرفل هاشم  -عدنان . بالسماالنسانالحماٌة الدولٌة لحقوق 

 .119،ص  1023 ، صعدد خا، والسٌاسٌة / دٌالى

 

عبد الوهاب هارلٌدا -امٌل جبار عاشور. الحماٌة القانونٌة لتلوث الهواء فً العراق

 .393. ص 1026،، 2، ع5مج مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، 

 

شهالء سلٌمان . ذي االحتٌاجات الخاصة فً العراق دراسة مقارنة لألشخاصالحماٌة القانونٌة 

 .313ص، 168 1027 ،1، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، محمد

 

مجلة العلوم القانونٌة  ،درٌسٌاخوٌا  .الجزائريالحماٌة القانونٌة للتراث الثقافً 

 .92 ، ص1026، 1، ع 5مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

 ةخلٌف. خالصة اطروحة دكتوراه واقع الجرٌمة فً الرٌف دراسة مٌدانٌة فً محافظة دٌالى

 .403ص، 1،1025، ع4 مج العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل .ابراهٌم عودة

 

 -حسن عبد الحسن موبح.3002بعد عام  ةالكوٌتٌالدور االمرٌكً فً العالقات العراقٌة 

، 5مج ،العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل .الرشٌدامٌن -كمرلمزام عبدهللا

 .305،ص 2،1026ع

 

 خمٌسخلود محمد  .دور االمم المتحدة فً حماٌة حقوق االنسان من الٌات الحرب ضد االرهاب

 .273،ص 1023 ، صعدد خا، العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة



 

قانونٌة فً مدٌنة  -دور التحوالت المجتمعٌة فً الخٌانة الزوجٌة دراسة مٌدانٌة اجتماعٌة

، ع5مج 5 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة محدزٌنب عبدهللا  .بغداد

 .209ص2،1026 

الجامعة المستنصرٌة  -خدمات االتصال )االنترنت( فً تطوٌر التعلٌم العالً كلٌة التربٌة دور

،مج مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. سعاد عبدهللا داود -خلٌفة ابراهٌم عودة. انموذجا

 . 2،ص1024 2،ع، 3

 

لحقوق المتصلة دور محكمة العدل الدولٌة فً تفسٌر وتطوٌر نظام المسؤولٌة الدولٌة وا

 .47ص 1023، 1ع العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل .محمدرشٌد مجٌد .بها

 

مجلة العلوم ، حسن تركً عمٌر .الرقابة البرلمانٌة ومستقبل النظام السٌاسً فً العراق

 .55 ص 1026، 2، ع5مج القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم  ةمجل ،المختارطالل جمٌل شرٌف . للموظفسحب الٌد واثاره على المركز القانونً 

 .373 ص، 1،1025، ع4، مج دٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 

على االموال  وتأثٌرهافً واجب منع االنشطة االجرامٌة  الموقتةسوء ادارة سلطة االتالف 

مج  / دٌالىمجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة ، هادي دهش دقائ .والحلولالغٌر قانونٌو االسباب 

 .317 ،ص 1026، 1، ع5مج 

 

مجلة ، حسن تركً عمٌر .والتحدٌات االقلٌمٌة السٌادٌةسٌاسات الدفاع المدنً بٌن االلتزامات 

 .335 ، ص1026، 1، ع 5مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 



خلود .ات()الثوابت والمتغٌر3009السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه شرق افرٌقٌا بعد اٌلول 

،  1027 2 ، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،محمد خمٌس

 .72 ص

 مجلة سلومسلمان داود  .سٌاسة حزب العدالة والتنمٌة التركً تجاه الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 .119،ص1024 2،ع، 3مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة ، قاسم زٌدان ًعل محارمه.سٌاسٌة الحكم الشرعً فً من نكح 

 .267،ص1024 2،ع، 3مج  3 / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة ،أٌمن عبد عون نزال. السٌد محمد حسٌن فضل هللا ودوره السٌاسً

 .192 ، ص1026، 1، ع 5مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجٌد  .ولى الشرائع السامٌة القدٌمة قبل شرٌعة حمواربً )دراسة قانونٌة(ا -شرٌعة اشنونا

 .55،ص1024 2،ع، 3مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ،محمد 

 

الطرٌق غٌر المسلوك للتعامل مع ظاهرة االرهاب االحتواء وتجفٌف المنابع بدال من 

خاص، د، عد القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم ، البسٌونً عبدهللا. المواجهة

 .43 ص،  1023 

 

الطعن بقرارات تقدٌر اصابات العمل الصادرة وفقا الحكام قانون الضمان االجتماعً االردنً 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،عباس زبون عبً العبودي. 3090( لسنة 7)رقم 

 .203ص، 1021، 2ع 

 



، سبعمولود  دسدا .والخارجٌةفً لٌبٌا دراسة فً العوامل الداخلٌة  عدم االستقرار السٌاسً

 .242 ، ص 1027 2 ، ع6مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة

 

مجلة العلوم ،حافظ وهٌب نحسٌ .العراقٌة-العراق والمحٌط االقلٌمً دراسة فً العالقات التركٌة

 .273 ، ص 1027 2 ، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ،  عبد الباسط عبد الرجٌم عباس.عقد شراء الدٌون التجارٌة

 .397 ، ص 1027 2 ، ع6مج  6 دٌالى

 

خٌرة بنت عبد . التشرٌع الجزائري ألحكامالعقوبات الجزائٌة لمكافحة التلوث البٌئً طبقا 

،1، ع 6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم ، نورة بنت ٌحٌى-الرحمان 

 .95 ،ص168 1027 

 

العلوم القانونٌة  مجلة خمٌسخلود محمد  .العالقات الروسٌة العربٌة وافاقها المستقبلٌة

 .213 ،ص1،1025،ع 4مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

ٌر احمد عبد االمٌر خض. 3092الغربٌة وتطوراتها بعد احداث اوكرانٌا  -العالقات الروسٌة

 .32 ، ص1026، 1، ع 5مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، االنباري

 

 -الشهابً .سلوى فائق  -خلٌفة ابراهٌم عودة التمٌمً  .االحداثالعنف االسري وعالقته بجنوح 

 .2،ص1021، 2ع ،مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

شاكر عبد الكرٌم  .الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً العراقغٌاب المعارضة البرلمانٌة واشكالٌة 

 .85 ص 1023، 1ع مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، فاضل



 

مجلة العلوم  اكرم طراد الفاٌز .فكرة القصد فً القانون الجنائً والمدنً ووجه العالقة بٌنهما

 .217.ص 1023، 1،عالقانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

لعسكري الجزائري لثنائٌة بٌئة الضبط العملٌاتً والدٌن فً علمٌات مكافحة فهم المذهب ا

 4مج  4 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ،بلهول نسٌم. االرهاب

 .69،ص1،1025،ع

مجلة العلوم ، ذكرى عباس علً. قرار االحالة القطعٌة فً المزاٌدات العامة دراسة مقارنة

 .229 ،ص168 1027 ،1، ع 6مج  دٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 

مجلة العلوم القانونٌة ، علوان كرٌم رمنتص .والشروط التأصٌلالقرار االداري التحول 

 .179 ،ص168 1027 ،1، ع 6مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

عباس فاضل  .قرارات مجلس االمن الدولً المقاٌضة بٌن القتال ضد االرهاب وحقوق االنسان

 .73 ص،  1023 خاص، د، عد مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، محمد البٌاتً

  

بكر  -عطشان علٌوي دمحم .المعاصرةالقواعد الفقهٌة الناظمة لالحكام الٌقٌنٌة مع تطبٌقاتها 

 .233،ص1024 2،ع، 3مج  3العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة علًعباس 

 

مجلة العلوم ، احمد طارق ٌاسٌن المولى. الدولة العربٌةالقٌمة القانونٌة لقرارات جامعة 

 . 142 ص، 168 1027 ،1، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم  الهادي، مجلةعبد  أدهمحٌدر  .القٌمة القانونٌة للضمانات الدبلوماسٌة ضد التعذٌب

 .105ص، 1021، 2عالقانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى



 

مجلة العلوم ، رسل عبد الستار -نسٌبة ابراهٌم حمو الحمدانً .رفٌةماهٌة المضاربة المص

 .43ص، 1،1025، ع4 مج، دٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 

عبد الباسط عبد  .المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات العراقٌة النافذة إطارمبد التسامح فً 

،ص 1023 ، صخا دعد ، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ، الرجٌم عباس

 509. 

، طالل حامد خلٌل-رائد صالح علً .المتغٌرات الدولٌة وانعكاسها على تطور مفهوم االرهاب

 .172 ،ص 1023 ، صعدد خا، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

عدنان داود  .مدى فاعلٌة مجلس االمن الدولً فً مواجهه النزاعات المسلحة غً الدولٌة

 .353 ص 1026،، 2، ع5مج 5 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة.عبد

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة /  ،باسم غناوي علوان .مركز الفرد فً القانون الدولً العام

 .335 ص، 1،1025، ع4مج دٌالى

 

العلوم  مجلة، عوادعامر هاشم . االقلٌمٌة وتأثٌراتها إٌرانمستقبل االستراتٌجٌة االمرٌكٌة تجاه 

 .59 ، ص1026، 1، ع 5مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم القانونٌة  ةمجل ،حسنمهدي نعٌم  .المهنٌة أخطائهمسؤولٌة الطبٌب المدنٌة عن 

 .409،ص1024 2،ع، 3مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

حرب  حسن .المسؤولٌة عن التصادم البحري فً التشرٌعٌن االردنً والسعودي

 .113 ،ص1،21025،ع 4مج مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، اللصاصمة



 

المشارٌع المقامة على المجرمٌن المائٌٌن الدولٌٌن دجلة الفرات وتاثٌراتها على استخدامات 

خدٌجة بنت  -احمد معصوم -عمر احمد حسٌن.العراق المائٌة من منظور القانون الدولٌة

، ص 1027 2 ، ع6مج  نونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم القا، محمد

 392. 

 

العلوم القانونٌة  ، مجلةاسماعٌلشاكر محمود  .مظاهر االرهاب خالل الغو الحبشً لبالد العرب

 .152 ص،  1023 ،خاص دعد ،والسٌاسٌة / دٌالى

والسٌاسٌة / مجلة العلوم القانونٌة ، اسراء فهمً ناجً.مفهوم االرهاب فً الشرٌعة والقانون

 .423 ،ص 1023 ، صعدد خا، دٌالى

 

العلوم  ةمجل ، وهٌب طالب قمشتا .بارتكابهامفهوم الجرٌمة المعلوماتٌة ودور الحاسب 

 .332،ص1024 2، ع،3،مج القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة ، الدلٌمًعباس فاضل  .فً مسٌرة حقوق االنسان وأثرهمفهوم تدوٌل مكافحة االرهاب 

 .27،ص  1023 ،خاص دعد ، وم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىالعل

 

مجلة العلوم القانونٌة ، هادي دهش دقائ .المتحدةمفهوم جرٌمة التزوٌر فً ظل قانون المملكة 

 .262 ،ص168 1027 ،1، ع6مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

مروان سالم  .انموذجااالمرٌكٌة الشاملة  ةاالستراتٌجٌمكانة التغٌٌر فً االستراتٌجٌة الدولٌة 

 .279ص، 168 1027 ،1، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، العلً

 



عدنان عباس موسى .لقانون البحار 9193المنطقة الدولٌة لقٌعان البحار فً ضوء اتفاقٌة 

 .278ص، 1021، 2ع مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى النقٌب

 

مجلة العلوم القانونٌة  .نظٌر محمود امٌن .احداث التغٌر فً المنطقة العربٌةموقف تركٌا من 

 .322ص 1023، 1،عوالسٌاسٌة / دٌالى

 

اسراء محمود بدر . 3002الفدرالٌة وتطبٌقها فً العراق فً ظل دستور  نشأة

 .162 ، ص 1027 2 ، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،السمٌع

العلوم القانونٌة  ةمجل ،محمودمحمد حامد  .نونً التحاد المالك واتحاد الشاغلٌنالنظام القا

 .189 ، ص 1027 2 ، ع6مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

. ابراهٌممرتضى حسٌن  .دراسة مقارنة ألسهمهاالنظام القانونً لشراء الشركة المساهمة 

 .253 ص، 1،1025، ع4مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة

 

 1عمجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. محمد كاظم هاشم. هوٌة الدولة فً الفكر االسالمً

 . 345 ص 1023،

 

)موظف الخدمة  واجب الموظف العام الحضور فً اوقات الدوام الرسمً واثار مخالفته ذلك

مج  والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم القانونٌة  ،خالد رشٌد علً .الجامعٌة فً العراق انموذجا(

 .2ص، 1،1025، ع4

 

 -عدنان عبدهللا مبالس السلطة.فً الراي العام الضامن لشرعٌة  وأثرهاوسائل االعالم الحدٌثة 

 .152ص 1023، 1ع 0 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل .حسٌناحمد فاضل 



 

مجلة العلوم القانونٌة ،مهند علً ذٌاب .وسائل الحماٌة القانونً الستثمارات االجنبٌة الخاصة

 .353 161 1027 2 6 والسٌاسٌة / دٌالى

 

 

 

 

 

 المؤلفٌن:ثانٌا: حسب 

مجلة العلوم  ، .بطالن العمل االجرائً فً مرحلة التحقٌق االبتدائً .احمد حسٌن سلمان

 .313 ، ص 1027 2 ، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم  .مقارنة باإلقلٌم دراسةالجنسٌة المنحدرة من االم والمعززة ،  احمد سلمان شهٌب

 .132ص 1023، 1ع، دٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 

مجلة العلوم . ، القٌمة القانونٌة لقرارات جامعة الدولة العربٌة. احمد طارق ٌاسٌن المولى

 . 142 ص، 168 1027 ،1، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

الغربٌة وتطوراتها بعد احداث اوكرانٌا  -العالقات الروسٌة. احمد عبد االمٌر خضٌر االنباري

 .32 ، ص1026، 1، ع 5مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ،  1024

 

العلوم  ةمجل ، .االرهاب السري فً منظور السنة النبوٌة.بكر عباس علً ، احمد علً برٌسم

 .347 ،ص 1023 ، صعدد خا،اسٌة / دٌالىالقانونٌة والسٌ



 

فً الراي العام  وأثرهاوسائل االعالم الحدٌثة  .-عدنان عبدهللا مبالس. حسٌناحمد فاضل 

 .152ص 1023، 1ع 0 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل ..السلطةالضامن لشرعٌة 

 

والعراق  إٌراناستعمال نهر دٌالى بٌن . محمدخدٌجة بنت  ،-عمر احمد حسٌن، احمد معصوم

 ص ،10262،، ع5مجالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل . .من منظور القانون الدولً

183. 

 

المشارٌع المقامة على المجرمٌن  .خدٌجة بنت محمد - -عمر احمد حسٌن .احمد معصوم

عراق المائٌة من منظور القانون على استخدامات ال وتؤثٌراتهاالمائٌٌن الدولٌٌن دجلة الفرات 

،  1027 2 ، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ،  الدولٌة

 .392 ص

 

 1023لسنة  29رقم  بإقلٌمالثانً لقانون المحافظات غٌر المنتظمة  لالتعدٌ .هاديٌحٌى  داحم

،  5مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ، مجلة .تحلٌلٌةدراسة نقدٌة 

 .253،ص1،1026ع

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / . ، مفهوم االرهاب فً الشرٌعة والقانون. اسراء فهمً ناجً

 .423 ،ص 1023 ، صعدد خا، دٌالى

 

 . ، 1005الفدرالٌة وتطبٌقها فً العراق فً ظل دستور  نشؤة. اسراء محمود بدر السمٌع

 .162 ، ص 1027 2 ، ع6مج  الىالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌ ةمجل

 



مجلة العلوم  .فكرة القصد فً القانون الجنائً والمدنً ووجه العالقة بٌنهما .اكرم طراد الفاٌز

 .217.ص 1023، 1،عالقانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة ،- . الحماٌة القانونٌة لتلوث الهواء فً العراق .هارلٌدا عبد الوهاب، امٌل جبار عاشور

 .393. ص 1026،، 2، ع5مج القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى العلوم

 

الدور االمرٌكً فً العالقات العراقٌة .-كمرلمزام عبدهللا -حسن عبد الحسن موبح. الرشٌدامٌن 

 .305،ص 2،1026، ع5مج ،العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل ..1003بعد عام  ةالكوٌتٌ

 

مجلة العلوم ،  . االدوات والتطبٌقات -االلكترونً المفهومحرب الفضاء . موسى رانما

 .212 ، ص1026، 1، ع 5مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

العلوم القانونٌة  ، مجلة .النبوٌةحقوق االنسان وردع الجرٌمة فً السنة  .سرحانطه  داٌا

 .127 ص،  1023 ،عدد خاص دٌالىوالسٌاسٌة / 

 

مجلة العلوم القانونٌة . ،السٌد محمد حسٌن فضل هللا ودوره السٌاسً .أٌمن عبد عون نزال

 .192 ، ص1026، 1، ع 5مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة  ، .مركز الفرد فً القانون الدولً العام. باسم غناوي علوان

 .335 ص، 1،1025، ع4مج والسٌاسٌة / دٌالى

 

مسلوك للتعامل مع ظاهرة االرهاب االحتواء وتجفٌف المنابع الطرٌق غٌر ال .البسٌونً عبدهللا

،  1023 خاص، د، عد مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىالمواجهة. ، بدال من 

 .43 ص

 



القواعد الفقهٌة الناظمة لالحكام الٌقٌنٌة مع تطبٌقاتها .عطشان علٌوي دمحم. علًبكر عباس 

 .233،ص1024 2،ع، 3مج  3العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة .المعاصرة

 

العلوم  ةمجل ، .االرهاب السري فً منظور السنة النبوٌة.احمد علً برٌسم  ، بكر عباس علً

 .347 ،ص 1023 ، صعدد خا،القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم القانونٌة  مجلة. ، االنسانالحماٌة الدولٌة لحقوق . محمدرفل هاشم  ، عدنان بالسم

 .119،ص  1023 ، صعدد خا، والسٌاسٌة / دٌالى

 

فً الراي العام  وأثرهاوسائل االعالم الحدٌثة  .حسٌناحمد فاضل  ، عدنان عبدهللا مبالس

 .152ص 1023، 1ع 0 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل ..السلطةالضامن لشرعٌة 

فهم المذهب العسكري الجزائري لثنائٌة بٌئة الضبط العملٌاتً والدٌن فً علمٌات  .بلهول نسٌم

 .69،ص1،1025،ع 4مج  4 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ،مكافحة االرهاب

 

لتطوٌر اداء الجماعات المحلٌة  كؤلٌةاالدارة االلكترونٌة  .عبد المجٌد رمضان -بوحنٌة قوي

 .2ص  1026، 2 ، ع5، مج العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل .بالجزائر

 

العلوم القانونٌة  مجلة. على السلم االهلً الجزائر نموذجا وأثرهالترشٌح الحزبً . علًبودفع 

 .273 2ص  1026، 2، ع5مج والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم  ةجلم . حتمٌة انشاء ضبطٌة خاصة بالجرائم االلكترونٌة،  الحلٌمبوقرٌن عبد 

 .247 ص 1026، 2 ، ع5، مجدٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 



مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ، الحصانة القضائٌة للمبعوث الدبلوماسً،  بٌداء علً ولً

 .169 ص، 1024 2، ع 3مج  دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ،  االرهاب المعلوماتً والٌات الحد منه .جعفر حسن جاسم

 .483 ،ص 1023 ، صعدد خا،دٌالى

 

االخطاء الطبٌة بٌن اهمال الطبٌب فً التشخٌص والصٌدلً فً صرف الدواء  .احمد كاظم دجوا

 1، ع 6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،  .العراقًوالقانون  الفقهدراسة مقارنة فً 

 .39 ،ص1026،

 

 3مج  3 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، .االستصحاب. محمد خلٌفة سحاب

 .89. ،ص21024،ع،

مجلة العلوم ،  .الرقابة البرلمانٌة ومستقبل النظام السٌاسً فً العراق .حسن تركً عمٌر

 .55 ص 1026، 2، ع5مج القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة ،  .والتحدٌات االقلٌمٌة السٌادٌةسٌاسات الدفاع المدنً بٌن االلتزامات  .حسن تركً عمٌر

 .335 ، ص1026، 1، ع 5مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

،  االرهاب االلكترونً ومخاطره فً العصر الراهن.سالم جاسم عبدهللا  ،حسن تركً عمٌر

 .327 ،ص 1023 ، صد خاعد، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

. ، المسإولٌة عن التصادم البحري فً التشرٌعٌن االردنً والسعودي .اللصاصمةحسن حرب 

 .113 ،ص1،21025،ع 4مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى



 

الدور االمرٌكً فً العالقات العراقٌة . الرشٌدامٌن -كمرلمزام عبدهللا -حسن عبد الحسن موبح

 .305،ص 2،1026، ع5مج ،العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل ..1003بعد عام  ةالكوٌتٌ

 

مجلة ، .العراقٌة-العراق والمحٌط االقلٌمً دراسة فً العالقات التركٌة.حافظ وهٌب  نحسٌ

 .273 ، ص 1027 2 ، ع6مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

االمرٌكٌة حٌال العراق بعد عام  ةاالستراتٌجٌ .عوادعامر هاشم  -حمٌد حمد السعدون

 .17ص 1026، 2 ، ع5مج 5 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى..1003

 

العلوم  ، مجلة .القٌمة القانونٌة للضمانات الدبلوماسٌة ضد التعذٌب. الهاديعبد  أدهمحٌدر 

 .105ص، 1021، 2عالقانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

. الجرٌمة االرهابٌة بٌن القانون الدولً الجنائً والقانون الجنائً الدولً. الرزاق حمٌدحٌدر عبد 

 .453،ص  1023 ، صعدد خا،  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،

 

 واجب الموظف العام الحضور فً اوقات الدوام الرسمً واثار مخالفته ذلك.خالد رشٌد علً 

مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ، .العراق انموذجا()موظف الخدمة الجامعٌة فً 

 .2ص، 1،1025، ع4

 

والعراق  إٌراننهر دٌالى بٌن  لاستعما .معصوماحمد  -عمر احمد حسٌن، محمدخدٌجة بنت 

 ص ،10262،، ع5مجالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل . .من منظور القانون الدولً

183. 

 



المشارٌع المقامة على المجرمٌن المائٌٌن  .-احمد معصوم -عمر احمد حسٌن .محمدخدٌجة بنت 

. ،  على استخدامات العراق المائٌة من منظور القانون الدولٌة وتؤثٌراتهاالدولٌٌن دجلة الفرات 

 .392 ، ص 1027 2 ، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

)الثوابت 1002السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة تجاه شرق افرٌقٌا بعد اٌلول  .خلود محمد خمٌس

،  1027 2 ، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ،والمتغٌرات(

 .72 ص

 

العلوم القانونٌة  مجلة .العالقات الروسٌة العربٌة وافاقها المستقبلٌة. خمٌسخلود محمد 

 .213 ،ص1،1025،ع 4مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

دور االمم المتحدة فً حماٌة حقوق االنسان من الٌات الحرب ضد . خمٌسخلود محمد 

 .273،ص 1023 ، صعدد خا، العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة. االرهاب

 

اطروحة دكتوراه واقع الجرٌمة فً الرٌف دراسة  . خالصة التمٌمً عودةابراهٌم  ةخلٌف

، 1،1025، ع4مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل ..مٌدانٌة فً محافظة دٌالى

 .403ص

 

اجراءات وطبٌعة التعوٌض فً نظام العدالة  .نور صباح ٌاسر، التمٌمً خلٌفة ابراهٌم عودة

،ص168 1027 ،1، ع 6، مج  والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم القانونٌة ،  -. الجنائٌة

 2. 

 

العنف االسري وعالقته بجنوح .الشهابً سلوى فائق  - خلٌفة ابراهٌم عودة التمٌمً

 .2،ص1021، 2ع ،مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى -..االحداث



 

واستراتٌجٌة المعرفة تطور التعلٌم العالً . علً ٌاسٌن عبدهللا  - خلٌفة ابراهٌم عودة التمٌمً

 .2ص 1023، 1ع وم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العل. العراق انموذجا

 

خدمات االتصال )االنترنت( فً تطوٌر  دور .سعاد عبدهللا داود ،  ًعودة التمٌمخلٌفة ابراهٌم 

العلوم القانونٌة والسٌاسٌة /  مجلة.الجامعة المستنصرٌة انموذجا -التعلٌم العالً كلٌة التربٌة

 . 2،ص21024،ع، 3،مج دٌالى

 

العقوبات الجزائٌة لمكافحة التلوث البٌئً طبقا  .نورة بنت ٌحٌى- خٌرة بنت عبد الرحمان

،1، ع 6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ، التشرٌع الجزائري ألحكام

 .95 ،ص1027168 

 

مجلة العلوم . ، قرار االحالة القطعٌة فً المزاٌدات العامة دراسة مقارنة .ذكرى عباس علً

 .229 ،ص168 1027 ،1، ع 6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

،  .المتغٌرات الدولٌة وانعكاسها على تطور مفهوم االرهاب .طالل حامد خلٌل، رائد صالح علً

 .172 ،ص 1023 ، صخا دعد ، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم ،  .ماهٌة المضاربة المصرفٌة .-ابراهٌم حمو الحمدانً . نسٌبةالستاررسل عبد 

 .43ص، 1،1025، ع4 مج، دٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 

مجلة العلوم القانونٌة  ، .القانونً للحكومة االلكترونٌة اإلطار. محمدرشٌد مجٌد 

 .84.ص، 1021، 2ع 0والسٌاسٌة / دٌالى

 



دور محكمة العدل الدولٌة فً تفسٌر وتطوٌر نظام المسإولٌة الدولٌة . محمدرشٌد مجٌد 

 .47ص 1023، 1ع العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل ..والحقوق المتصلة بها

 

 تحلٌله تؤصٌلٌةاالتفاقٌة المنشئة لمنظمة التجارة الدولٌة دراسة تطبٌقٌة  .محمدرشٌد مجٌد 

 43 ص، 1021، 2ع العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ، مجلة .والخصائص لألسس

 

العلوم القانونٌة  مجلة. ، االنسانالحماٌة الدولٌة لحقوق .-عدنان ، بالسم محمدرفل هاشم 

 .119،ص  1023 ، صعدد خا، والسٌاسٌة / دٌالى

 

 -الخٌانة الزوجٌة دراسة مٌدانٌة اجتماعٌةدور التحوالت المجتمعٌة فً . محمدزٌنب عبدهللا 

، ع5مج 5 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة .قانونٌة فً مدٌنة بغداد

 .209ص2،1026 

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،  .العالمٌةاالرهاب باسم االسالم وابعادها  .احمد كالوي ًسام

 .277 ، ص1026، 1، ع 5مج  / دٌالى

،  .والخارجٌةعدم االستقرار السٌاسً فً لٌبٌا دراسة فً العوامل الداخلٌة . سبعمولود  دسدا

 .242 ، ص 1027 2 ، ع6مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة

 

مجلة العلوم . ، االمرٌكًالتغٌٌر السٌاسً فً مصر دراسة فً الموقف  .مولود سبع سداد

 .157  ص، 1025، 2 ، ع4 مج القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

خدمات االتصال )االنترنت( فً تطوٌر التعلٌم  دور .-خلٌفة ابراهٌم عودة. سعاد عبدهللا داود

،مج مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. الجامعة المستنصرٌة انموذجا -العالً كلٌة التربٌة

 . 2،ص1024 2،ع، 3



 

. ،  رهاب االلكترونً ومخاطره فً العصر الراهناال.حسن تركً عمٌر،  سالم جاسم عبدهللا

 .327 ،ص 1023 ، صعدد خا،  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

 مجلة .سٌاسة حزب العدالة والتنمٌة التركً تجاه الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة. سلومسلمان داود 

 .119،ص1024 2،ع، 3مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

العنف االسري وعالقته بجنوح .-خلٌفة ابراهٌم عودة التمٌمً  .الشهابًسلوى فائق 

 .2،ص1021، 2ع ،مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى -..االحداث

 

وتطبٌقها فً دستور العراق لعام  القانونٌة السائدةاالنحراف بالفكرة  .سمٌر داوود سلمان

 .2 ، ص1026، 1، ع 5مج  سٌاسٌة / دٌالىوم القانونٌة والمجلة العل، 1005

 

 .غٌاب المعارضة البرلمانٌة واشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة فً العراق. شاكر عبد الكرٌم فاضل

 .85 ص 1023، 1ع مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

االقلٌات الدنٌة فً العراق بٌن خطر االرهاب وازمة المشاركة  .فاضل معبد الكرٌشاكر 

 .243،ص  1023 ، صعدد خا، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ، السٌاسٌة

 

العلوم  ، مجلة .مظاهر االرهاب خالل الغو الحبشً لبالد العرب .اسماعٌلشاكر محمود 

 .152 ص،  1023 ،خاص دعد ،القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم . ، اعادة التعٌٌن فً القانون العراقً دراسة مقارنة . احكاممحمدشهالء سلٌمان 

 .183 ،ص1،1025،ع 4مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى



 

ذي االحتٌاجات الخاصة فً العراق دراسة  لألشخاصالقانونٌة  . الحماٌةمحمدشهالء سلٌمان 

 .313ص، 168 1027 ،1، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم . ، مقارنة

 

مجلة العلوم القانونٌة ،  المعلوماتٌة.التحدٌات االجرائٌة المتصلة بالجرائم  .صفاء حسن نصٌف

 .153 ، ص1026، 1، ع 5مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

 ةجلم ، سحب الٌد واثاره على المركز القانونً للموظف .المختارطالل جمٌل شرٌف 

 .373 ص، 1،1025، ع4، مج دٌالىالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / 

 

مجلة ..المعوقات وافاق المستقبل -االنتقال من النظام الشمولً الى الدٌمقراطٌة. طالل حامد خلٌل

 .279ص 1023، 1ع ، العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

 .المتغٌرات الدولٌة وانعكاسها على تطور مفهوم االرهاب .-رائد صالح علً .طالل حامد خلٌل

 .172 ،ص 1023 ، صعدد خا، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، 

اشكالٌة التوفٌق بٌن االمن الوطنً والحقوق والحرٌات العامة فً  ،طه حمٌد حسن العنبكً

 .87،ص  1023 ، صخاعدد ، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ، العراق

 

العلوم القانونٌة  ةمجل ،. فً الشرٌعة االسالمٌة لإلنساناالساسٌة  . الحقوقجساممحمد  هط

 .102 ص،  1023 ،عدد خاص دٌالىوالسٌاسٌة / 

 

.. االنساناالزدواجٌة االمرٌكٌة فً التعامل مع مفهومً االرهاب وحقوق  .عثمانحمزة  لعاد

 .113 ص، 1،1025، ع4مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة



 

مجلة العلوم القانونٌة ،  .اشكالٌة التدخل االنسانً فً العالقات الدولٌة ،عادل حمزة عثمان

 . 227 ،ص 1023 ، صعدد خا دٌالىوالسٌاسٌة / 

 

 مجلة. ، االقلٌمٌة وتؤثٌراتها إٌرانمستقبل االستراتٌجٌة االمرٌكٌة تجاه  .عوادعامر هاشم 

 .59 ، ص1026، 1، ع 5مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

االمرٌكٌة حٌال العراق بعد عام  ةاالستراتٌجٌ .حمٌد حمد السعدون ،عامر هاشم عواد

 .17ص 1026، 2 ، ع5مج 5 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى..1003

 

مجلة العلوم القانونٌة ، الجرٌمة السٌاسٌة فً ظل النظام العالمً الجدٌد .عباس حكمت فرمان

 .105  1026 2 5 والسٌاسٌة / دٌالى

 

 ألثارلجرٌمة تهرٌب المهاجرٌن  ،.الرزاق طالل جاسم دعب ،عباس حكمت فرمان

 .165ص، 1021، 2ع 0 مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،المترتبة

بقرارات تقدٌر اصابات العمل الصادرة وفقا الحكام قانون  . الطعنبوديالععباس زبون عبً 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ، 1020( لسنة 7)رقم الضمان االجتماعً االردنً 

 .203ص، 1021، 2ع 

 

مجلة ،  .فً مسٌرة حقوق االنسان وأثرهمفهوم تدوٌل مكافحة االرهاب  .الدلٌمًعباس فاضل 

 .27،ص  1023 ،خاص دعد ، القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى العلوم

 

قرارات مجلس االمن الدولً المقاٌضة بٌن القتال ضد االرهاب  .عباس فاضل محمد البٌاتً

 .73 ص،  1023 خاص، د، عد مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،  .وحقوق االنسان



 

االتجاهات الحدٌثة فً االستراتٌجٌة االسرائٌلٌة . علً ٌاسٌن عبدهللا،  عبد االمٌر عباس عبد

 4مج   العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ة، مجل .تجاه الصٌن تحلٌل جغرافً سٌاسً

 .132،ص1،1025،ع

 

الٌمٌن الدستورٌة فً حماٌة حقوق االنسان وحرٌاته العامة  . إثرعباسالباسط عبد الرجٌم  عبد

 .107، ص1026، 1، ع 5مج  5 القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم ، مقارنة. دراسة 

 

المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات العراقٌة  إطارالتسامح فً  مبدعباس. عبد الباسط عبد الرجٌم 

 .509 ،ص 1023 ، صخا دعد ، مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ، النافذة

 

مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / ،  .عقد شراء الدٌون التجارٌة .عبد الباسط عبد الرجٌم عباس

 .397 ، ص 1027 2 ، ع6مج  6 دٌالى

 

مجلة ، المترتبة ألثارلجرٌمة تهرٌب المهاجرٌن  .عباس حكمت فرمان، الرزاق طالل جاسم دعب

 .165ص، 1021، 2ع 0 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم  مجلة .جرٌمة اختطاف الطائرات فً القانون الدولً احكام. خالدعبد العزٌز شعبان 

 .253ص، 1021، 2ع القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

. الدولٌةمدى فاعلٌة مجلس االمن الدولً فً مواجهه النزاعات المسلحة غً  .عدنان داود عبد

 .353 ص 1026،، 2، ع5مج 5 العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة

 



لقانون  2981المنطقة الدولٌة لقٌعان البحار فً ضوء اتفاقٌة  .عدنان عباس موسى النقٌب

 .278ص، 1021، 2ع مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى .البحار

 

 .الدولًاستخدام سالح الٌورانٌوم المنضب فً القانون  .هارلٌدا عبدالوهاب،هادي عٌسى ةعقٌل

،  1027 2 ، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العلوم ، نور اتٌنا-

 .143ص

 

مجلة العلوم القانونٌة ،  .محارمهالحكم الشرعً فً من نكح  . سٌاسٌةزٌدانقاسم  ًعل

 .267،ص1024 2،ع، 3مج  3 والسٌاسٌة / دٌالى

 

العلوم القانونٌة والسٌاسٌة /  مجلة.  الحكم بالموجب والحكم بالصحة. زٌدانعلً قاسم 

 .202 ، ص 1027 2 ، ع6مج  دٌالى

 

تطور التعلٌم العالً واستراتٌجٌة المعرفة . خلٌفة ابراهٌم عودة التمٌمً ، علً ٌاسٌن عبدهللا

 .2ص 1023، 1عوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالىمجلة العل . العراق انموذجا

العربٌة فً السٌاسات االقلٌمٌة  المنطقةالتغٌٌرات السٌاسٌة فً  . إثرجاسممؤٌد  عماد

 .119 ص، 1021، 2عالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة. العراقوانعكاساتها على 

 

والعراق  إٌراننهر دٌالى بٌن  محمد. استعمالخدٌجة بنت  -احمد معصوم -عمر احمد حسٌن

 ص ،10262،، ع5مجالعلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل . .من منظور القانون الدولً

183. 

 



المشارٌع المقامة على المجرمٌن المائٌٌن  .خدٌجة بنت محمد -احمد معصوم -عمر احمد حسٌن

 .، على استخدامات العراق المائٌة من منظور القانون الدولٌة وتؤثٌراتهاالدولٌٌن دجلة الفرات 

 .392 ، ص 1027 2 ، ع6مج  سٌة / دٌالىمجلة العلوم القانونٌة والسٌا

 

 الفقهالعقود الشكلٌة فً  انعقادالزمان والمكان فً تحدٌد لحظه  . أثرمحمودبحر  سفرا

 ،ص1024 2،ع، 3مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة .االسالمً والقانون

.295. 

 

مجلة العلوم القانونٌة ،  .المتحدةجرٌمة التزوٌر فً ظل قانون المملكة  . مفهومدهشهادي  دقائ

 .262 ،ص168 1027 ،1، ع6مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

 وتؤثٌرهافً واجب منع االنشطة االجرامٌة  الموقتةسوء ادارة سلطة االتالف  .هادي دهش دقائ

مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى،  .والحلولعلى االموال الغٌر قانونٌو االسباب 

 .317 ،ص 1026، 1، ع5 مج

 

االمرٌكً فً العالقات العراقٌة  الرشٌد. الدورامٌن -حسن عبد الحسن موبح  ،لمزام عبدهللا كمر

 .305،ص 2،1026، ع5مج ،العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى ةمجل ..1003بعد عام  ةالكوٌتٌ

 

اولى الشرائع السامٌة القدٌمة قبل شرٌعة حمواربً )دراسة  -اشنونا محمد. شرٌعةمجٌد 

 .55،ص1024 2،ع، 3مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، .قانونٌة(

 

العلوم القانونٌة  ةمجل ، .النظام القانونً التحاد المالك واتحاد الشاغلٌن .محمودمحمد حامد 

 .189 ، ص 1027 2 ، ع6مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 



االصالح السٌاسً فً االردن فً عهد الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن  .سالم النوافله دمحم

 .333،ص1026،، 2، ع5،مجمجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، .وتحدٌاتفرص 

 

الفقهٌة الناظمة لالحكام الٌقٌنٌة مع تطبٌقاتها  علً. القواعدبكر عباس  -عطشان علٌوي دمحم

 .233،ص1024 2،ع، 3مج  3العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة .المعاصرة

 

 1ع مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. هوٌة الدولة فً الفكر االسالمً .محمد كاظم هاشم

 . 345 ص 1023،

 

 .. مجلةدراسة مقارنة ألسهمهاالقانونً لشراء الشركة المساهمة  . النظامابراهٌممرتضى حسٌن 

 .253 ص، 1،1025، ع4مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

االمرٌكٌة الشاملة  ةاالستراتٌجٌالتغٌٌر فً االستراتٌجٌة الدولٌة  . مكانةالعلًمروان سالم 

، 168 1027 ،1، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى. ، انموذجا

 .279ص

 

العلوم  ةمجل ، .بارتكابهامفهوم الجرٌمة المعلوماتٌة ودور الحاسب  .وهٌب طالب قمشتا

 .332،ص1024 2، ع،3،مج القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

مجلة العلوم القانونٌة ،  .والشروط التؤصٌلاالداري التحول  . القراركرٌمعلوان  رمنتص

 .179 ،ص168 1027 ،1، ع 6مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم  ، .سحب الٌد على الراتب والترفٌع فً القانون العراقً أثر .حمدي مهدي يمهد

 .295 ، ص 1027 2 ، ع6مج  القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى



 

العلوم القانونٌة  ةمجل ، .المهنٌة أخطائهمسإولٌة الطبٌب المدنٌة عن  حسن.مهدي نعٌم 

 .409،ص1024 2،ع، 3مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة  .الحماٌة القانونً الستثمارات االجنبٌة الخاصة وسائل .ذٌابمهند علً 

 .353 161 1027 2 6 والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم  ،.ماهٌة المضاربة المصرفٌة .رسل عبد الستار -نسٌبة ابراهٌم حمو الحمدانً

 .43ص، 1،1025، ع4 مج، دٌالىالقانونٌة والسٌاسٌة / 

 

مجلة العلوم القانونٌة  ،الدولً وانعكاساته على حقوق االنسان . االرهابامٌننظٌر محمود 

 .539 ،ص 1023 ، صخا دعد ،والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة  ..تركٌا من احداث التغٌر فً المنطقة العربٌة . موقفامٌننظٌر محمود 

 .322ص 1023، 1ع، دٌالىوالسٌاسٌة / 

 

 -. اجراءات وطبٌعة التعوٌض فً نظام العدالة الجنائٌة .خلٌفة ابراهٌم عودة ،نور صباح ٌاسر

 .2 ،ص168 1027 ،1، ع 6، مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، 

العقوبات الجزائٌة لمكافحة التلوث البٌئً طبقا  .-خٌرة بنت عبد الرحمان  .نورة بنت ٌحٌى

،1، ع 6مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى مجلة. ، التشرٌع الجزائري ألحكام

 .95 ،ص168 1027 

 

 ةمجل ،- .الحماٌة القانونٌة لتلوث الهواء فً العراق ،.امٌل جبار عاشور ،هارلٌدا عبد الوهاب

 .393. ص 1026،، 2، ع5مج العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى



 

 .الدولًاستخدام سالح الٌورانٌوم المنضب فً القانون  ،عٌسىهادي  ةعقٌل ،هارلٌدا عبدالوهاب

،  1027 2 ، ع6مج  مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى، نور اتٌنا-

 .143ص

 

مجلة . ، حزب البعث وداعش منهج واحد فً انتهاك حقوق االنسان .ولٌد عبد الغفار الشهٌب

 .2 ، ص 1027 2 ، ع6، مج  العلوم القانونٌة والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة  ، .الجزائريالحماٌة القانونٌة للتراث الثقافً  .درٌسٌاخوٌا 

 .92 ، ص1026، 1، ع 5مج  والسٌاسٌة / دٌالى

 

مجلة العلوم القانونٌة  ..مشكالت البٌئة فً االمن الدولً أثر .مهدي صالح ىٌسر

 .189. ص 1023، 1ع، دٌالىوالسٌاسٌة / 


