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جواد کارخانه ،إسماعيل نادري
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بالخرج
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مقاصد األحكام الشرعية عند علماء االمامية :قراءة في التراث الفقهي حكمت عبيد الخفاجي
دُرر عبدهللا القره غولي
والتفسيري
قصي فاضل الحسيني
التغير المناخي وأثره في ظاهرة التصحر في العراق
استراتيجية التراجع االميركية تجاه تشيلي وإثرها في وصول الشيوعيين
ايمن كاظم حاجم
الى الحكم 1970-1969
سرية  -قراءة في نماذ َج منتخبة من ديوان (مخطوط
جمال ّيات القصيدة األ ُ َ
جاسم محمد جاسم
موصلّي) لمعد الجبوري
نادرة جميل حمد
مهارات التواصل االجتماعي عند المرشدين التربويين
باسم عبد الكريم حميد
اآلثار التكليفية للزكاة
عباس حسين فياض
حسن محمد كاظم
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Rusul Dawood Salman Al- Direct and Indirect Speech in English and Arabic (A
Nasrawi
)contrastive study
عالء خميس علوان الحميري
تطور التعليم في العراق وأثره في الحياة االجتماعية 1958-1912
ثامر رمضان امين
جريمة ذبح الحيوانات خالفا للقانون
أميرة محمود عبدهللا
تمظهرات الشكوى اسلوبيا في شعر محمد بن عبد الملك الز ّيات
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زينب علي كامل
عبء اثبات العلم اليقيني (دراسة مقارنة)
صادق محمد علي الحسيني
أغراس سليم حياوي السامرائي
نطاق تطبيق الدولة الحامية وشروطها
صدام حسين وادي الفتالوي
Ali Khalid Hasan
The Cinematic Technique in Graham Greene's "The
Muhanned Rehaif
"Power and The Glory
صباح خلف
اتجاهات تالميذ المرحلة االبتدائية نحو البيئة
كريم بالسم خلف
The Impact of Using Vee Diagram Technique on Iraqi
Suzan Abid Hassan
… ’EFL - Secondary School Female Students
االستقواء وعالقته بالتشويهات المعرفية لدى المراهقين في المدارس زينة علي صالح
مها سالم جياد
الثانوية
مظفر حسين علي
مستدرك التكملة على ديوان أبي حيان األندلسي
مروان نوري اسماعيل
صفات القران الكريم المنفردة  -دراسة معجمية
ابراهيم عباس الجبوري
دور الموطن في موضوعات القانون الدولي الخاص
تقويم اسئلة مادة التاريخ بمدارس المتميزين في محافظات الفرات
متمم جمال الياسري
االوسط
واقع التوزيع المكاني ألبراج الهاتف المحمول (زين العراق) في مدينة
عـقيـل كاظم والي
السماوة وتأثيراته البيئية المحتملة
فاعلية التدريس باستعمال التفكير االبداعي في تحصيل طالبات الصف هدى محمد شهيد
حمدان مهدي عباس
الرابع االدبي في مادة الجغرافية
محمد حسين حبيب
مالمح السوبريالية واشتغاالتها في العرض المسرحي العراقي المعاصر
مخلد جايد صاحب
اثر تصميم كتاب تفاعلي لوحي ( )IPADلتحصيل مادة أساسيات غيداء طلعت فاضل
زينب حمزة راجي
الكهرباء وااللكترونيك لدى طلبة الحاسوب وتقنيات المعلومات
أحمد إبراهيم خضر
دالالت التراكيب اللغويـة لصور من الحوار القرآني
ليلى سلمان ماضي العامري
علماء كربالء وعلوم القرآن
جنان محمد سلمان العامري
لمى عامر محمود
االحكام الموضوعية لجريمة التعدي على براءة االختراع  -دراسة مقارنة
غيداء علي جريو
متالزمة الطمث وعالقتها بالدافعية نحو االنجاز الوظيفي لدى الموظفات
نغم هادي حسين
في جامعة القادسية
علي صكر الخزاعي
القدرة المكانية لدى طلبة مدارس المتميزين وأقرانهم العاديين
نصير محمد حمود
زيد على جاسم حمد
االمر بالمعروف والنهي عن المنكر واثرهما على السلم االجتماعي
يقضان سامي محمد
الحركات الفكرية الهدامة التي ظهرت في العصر العباسي وطرق التصدي
فينوس ميثم علي
لها من قبل أئمة أل البيت عليهم السالم  -اإلمام علي بن موسى الرضا
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الجزء الثالث
العشائر النسطورية في كردستان نشأتها وعالقتها باألكراد–1850
1914
السياسة االقتصادية والمالية لإلمام علي بن أبي طالب( )
العالقات في النقد البنيوي دراسة نظرية تطبيقية
تسويغ الوجه النحوي في الدر المصون لـ السمين الحلبي "ت756ه"
التوابع المرفوعات إنموذجا
فاعلية برنامج قائم على انماط التعلم الحسي االدراكي في تصحيح الخطأ
االمالئي لدى طلبة الصف الثاني المتوسط
فاعلية استراتيجيتي تسلق الهضبة ومثلث االستماع في تحصيل مادة
المختبر التعليمي لدى طلبة المرحلة الرابعة في قسم الفيزياء

علي طالب عبيد السلطاني

رحيم علي صياح
إيمان عبد الحسن علي
احمد كاظم عماش
ميثم طالب عليوي
بهاء شبرم غضيب المحمداوي
صالح خليفة خدادة الالمي
سماح عبد الكريم عباس الفتلي
نضال عيسى عبد المظفر
حيدر فخري ميران
مصطلحا االشباع واالختالس عند علماء العربية دراسة صوتية مقطعية
منى يوسـف حسيـــن
نوزاد حمد عمر
المفارقة النصية في شعر بلند الحيدري
قبية توفيق سلطان اليوزبكي
ذاكر عبداللطيف عبوش
لسان الدين بن الخطيب وصوره البالغية
ليلى حنتوش ناجي الخالدي
مشاركة البرلمان في اختيار رئيس الدولة
أثر برنامج تدريبي بإستخدام المقاومات المختلفة في تطوير بعض محمد موسى محمد الع َميدي
علي هاشم حمزة
المتغيرات الوظيفية والبدنية والمهارية لالعبين الناشئين بكرة القدم
Nadia Ali Akbar
The Memory of the Past in Toni Morrison's Beloved
فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية المرونة المعرفية في تنمية وسام نجم محمد التميمي
نداء محمد باقر الياسري
الكفاءة الذاتية االكاديمية لدى طلبة كلية طلبة كلية التربية االساسية"
فاعلية استراتيجية (نمذج  -طبق – وجه -اهمس) في تحصيل مادة علم
ناظم تركي عطية السعدي
االحياء لدى طالب الصف الخامس العلمي
محمد صائب خضير
مصطلح التمويه التشكيكي في ديوان المنتجب العاني
الصورة الشعرية ومظاهر تجلياتها عند الشاعر محمد الماغوط مجموعة
فيصل هادي عبدهللا
(الفرح ليس مهنتي) أنموذجا
المشاركة السياسية للمرأة في االنتخابات البرلمانية العراقية بعد عام تغريد رامز هاشم العذاري
سعدون شالل ظاهر
2003م
Ali Khalid Almukhtar
Dream vision in Chaucer's ‘The Prologue to the
Manaar Kamil Saeed
’Legend of Good Women
فاعلية برنامج تدريبي قائم على البنائية اإلنسانية في تحصيل الطلبة محمد كاظم محسن
امجد عبد الرزاق حبيب
المطبقين في كلية التربية للعلوم اإلنسانية
سلطة المكان المعادي  -قراءة في رواية (اوراق سيدة الشجر)
غصون عزيز ناصر
لعبد الزهرة علي
مالمح صورة الخطاب النسوي في الشعر العراقي الحديث عقد
سامر عبد الكاظم جالب
السبعينيات إنموذجا
قصي سمير عبيس العزاوي
آراء علماء االجتماع في بعض الظواهر اللغو ّية  -دراسة نقد ّية
تجليات صورة المرأة والنسق الثقافي في الشعر العراقي (1875م – جاسم حميد جودة الطائي
حسنين عماد عبد هللا الطائي
1945م)
فاعلية انماط التعلم في تحصيل طلبة قسم التربية الخاصة في مقرر هاشم راضي جثير محمد العوادي
عبد الحسن عبد األمير أحمد العبيدي
طرائق تدريس القراءة
Duaa Qasim Naeem
Gender Differences of Everyday Talk in Iraqi
Husam Rashid Hammood
University Environment
تغريد عبد فلحي الخالدي
ما يذ َّكر ويؤنث في العربية بين التنظير المعجمي واالستعمال الحقيقي
رافع عبد الغني يحيى الطائي
دالالت البنية الصوتية والصرفية في سورة المرسالت
هالل علي محمود
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القصص الشعبية واثرها في تنمية الخيال لدى اطفال المرحلة االبتدائية ...حوراء حكيم نجم المعموري
تقويم مستوى تحصيل طلبة قسم الجغرافية في كلية التربية االساسية
عناية يوسف حمزة
بالجامعة المستنصرية في مادة اللغة العربية العامة
فاضل عبد العباس النعيمي
داللة تصوير األعمال في القرآن الكريم على أحكام العبادات والمعامالت
رجاء عباس محمد
احمد حامد البركي
التباين المكاني لجرائم المخدرات في محافظة المثني
بسمة بنت أحمد جستنية
موقف اإلباضية من مرتكب الكبيرة (عرض ونقد)
ياس خضر عباس العباسي
النسبية اللغوية في حقل األنثروبولوجيا الثقافية
حيدر طالب محمود البحاث
دور المحكمة االتحادية العليا في حماية الحقوق السياسية
حسين جبار عبد النائلي
جاسم حميد جودة الطائي
جدلية اآلخر والنسق الثقافي في الشعر العراقي ()1940 -1875
حسنين عماد عبد هللا الطائي
علي يوسف صاحب العكيلي
مفهوم الملك في الفقه والتشريع االمريكي
واقع األبنية المدرسية وأثرها في الواقع التعليمي لمحافظة كربالء عباس حمزه مجيد المسعودي
ضياء عباس عبد كحط الهاللي
المقدسة على وفق معايير الجودة الشاملة
تقويم مهارتي صياغة وطرح االسئلة الصفية الشفوية لدى مدرسي اللغة
رائد حميد هادي
العربية في المرحلة االعدادية
حال يحيى عباس
االندماج الجامعي لدى طلبة كلية التربية جامعة القادسية
سرقة" في القرآن وسام فخري جو ّيح الحسناوي
المروي عن الس ّنة في التوجيه
أث ُر
النحوي في "آية ال ّ
ّ
ّ
Ihssan Abdulkadhum
’External and Internal Factors Affecting Students
Azhar Adhiem Hamid
Academic Performance
رياض عبود إهوين
ظاهرةُ المشاكلة في التـَّراث النـَّحوي العربي
سليمة سوادي زغير
العوامل المؤثرة على تحقيق الجودة الشاملة ومعالجاتها
لمى وهاب إبراهيم
فاطمة عبد الرحيم المسلماوي
الخطأ الموجب لمسؤولية المستشفيات االهلية
بان سيف الدين
نظرية (المساءلة والبالغة) لميشال مايير  -مقاربة في :األصول واألسس
الطائي
نعمة دهش فرحان
ّ
والتمثالت
فاعلية استراتيجية بوليا واورايلي في تنمية مهارة تقويم الحجج في مادة أمل مهدي جبر
منتهى قاسم عبد حمزة
العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط
اسراء حسن فاضل
أهل الذمة واسهاماتهم الطبية في دولة المماليك
عفاف عبد الجبار عبد الحميد
(دراسة تاريخية)
سالم -ثامر كاظم الخفاجي
ال
م
ه
لي
ع
األطهار
األئمة
مواليد
مخطوط
نسخة
دراسة حول
َّ
َ ِ
محمود شاكر مشعان
ووفياتهم
ثامر كاظم الخفاجي
ِتاب الدالئل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية
دراسة عن كتاب ك ُ
محمود شاكر مشعان
علي يوسف صاحب العكيلي
التأصيل الفقهي والتشريعي للتعاقد في النظام القانوني االمريكي
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