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 نهجحٕس االَسبَٛخ ٔاالجزًبعٛخ ٔانعهًٛخلٕاعذ انُشش فٙ انًجهخ انعشالٛخ 

 أال /  انُشش ٔانزحكٛى

رُشش انًجهخ انجحٕس ٔانذساسبد ٔانًمبالد يٍ انجبحضٍٛ يٍ رٔ٘ انكفبءح ٔانخجشح فٙ يجبالد -1

 .رخصصٓى

 .رخضع كم انجحٕس ٔانذساسبد ٔانًمبالد نهزحكٛى لجم ششْب يٍ لجم يحكًٍٛ، يٍ رٔ٘ انكفبءح ٔانخجشح-2

 .أٌ ركٌٕ انذسجخ انعهًٛخ نهًحكى أعهٗ يٍ دسجخ انجبحش، أٔ انجبحضٍٛ فٙ حبنخ رعذدْىٚشزشط -3

رعذ انًجهخ لبعذح ثٛبَبد ثبنًحكًٍٛ انًعزًذٍٚ فٙ رخصصبد انًجهخ، ٔٚزى رحذٚش ْزِ انمبئًخ ثشكم -4

 .يسزًش

 :ٚطهت يٍ انًحكى إثذاء سأّٚ فٙ انجحش ٔفك عُبصش يحذدح، رزضًٍ-5

 .ٖ اسٓبيبرّ انعهًٛخ فٙ يجبل انزخصصأصبنخ انجحش ٔيذ ▪

 .يُٓجٛخ انجحش ▪

 .انزٕصٛك ٔانًصبدس ٔانحٕاشٙ  ▪

 .ساليخ انًضًٌٕ ٔانهغخ ٔاالسزُزبجبد ▪

 .يذٖ صالحٛخ انجحش نهُشش يٍ عذيّ أٔ َششِ ثعذ إجشاء رعذٚالد جزسٚخ أٔ طفٛفخ

شٚش اخزٛبس يحكى صبنش فٙ حبنخ رسزعٍٛ انًجهخ ثًحكًٍٛ اصٍُٛ عهٗ االلم نكم ثحش، ٔٚجٕص نشئٛس انزح-6

 .يٍ أحذ انًحكًٍٛ، ٔٚعززس نهجبحش عٍ عذو انُشش فٙ حبنخ سفضّ يٍ انًحكًٍٛ سفض انجحش

 

 حمٕق انجبحش -صبَٛب

ٕٚو عًم يٍ رسهى  15ٚجت أٌ ٚخطش سئٛس انزحشٚش انجبحش ثصالحٛخ انجحش نهُشش أٔ عذيّ فٙ خالل -1

 .انًحكًٍٛ، ٔعهٗ ضٕء ْزِ انشدٔد سدٔد

سُٕاد ثعذ َششِ ثبنًجهخ،  5ٚجٕص نهجبحش إعبدح َشش ثحضّ انًُشٕس ثبنًجهخ ضًٍ كزبة نّ ثعذ يشٔس -2

 .ٚسزأرٌ يٍ انًجهخ ٔأٌ ٚشٛش إنٗ انًصذس عُذ إعبدح انُشش عهٗ أٌ

ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثٕسلزّ انجحضٛخ رارٓب انزٙ لذيٓب نهُشش فٙ انًجهخ إنٗ يؤرًش أٔ َذٔح أٔ غٛشْب لجم -3

 .ثبنًجهخ، ششٚطخ اٌ الرُشش فٙ سجم أعًبل انًؤرًش أٔ انُذٔح َششْب
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ٚجٕص نهجبحش َشش يهخص عٍ ثحضّ انًمجٕل نهُشش فٙ انًجهخ سٕاء فٙ انصحف انٕٛيٛخ أٔ االسجٕعٛخ -4

أٔ فٙ انًٕالع االنكزشَٔٛخ أٔ فٙ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد ششٚطخ االشبسح إنٗ أٌ انجحش يمجٕل نهُشش فٙ 

 .انًجهخ

نهجبحش انزمذو ثجحضّ انًمذو نهًجهخ نُٛم جبئضح، ششٚطخ أٌ ال رمٕو انجٓخ انًبَحخ نهجبئضح ثئعبدح ٚجٕص -5

 .كزبثٙ يٍ انًجهخ، ٔأٌ ٚشبس فٙ انجحش أَّ يُشٕس فٙ انًجهخ ثزفبصٛم انُشش َششِ إال ثعذ أخز إرٌ

ٖ، طبنًب أَٓب نى رُشش ٚجٕص نهجبحش انزمذو إنٗ انًجهخ ثجحضّ أٔ دساسزّ انزٙ أعذْب نصبنح جٓبد أخش-6

 .انًزعبسف عهٛٓب ثٕسبئم انُشش

 

 حمٕق انًجهخ -صبنضب

نٓٛئخ انزحشٚش فحص انجحش يجذئٛب نزمشٚش يذٖ صالحٛزّ نهزحكٛى، ٔيزٗ ٔسدد رمبسٚش انًحكًٍٛ، ٚكٌٕ -1

 .انًحكًٍٛ يهضيب نهُشش فٙ انًجهخ  سأ٘

ٛش يمجٕل نهُشش ثشأ٘ انًحكًٍٛ، عُذ ٚجت أٌ ٚخطش سئٛس انزحشٚش نجبحش  ثبٌ ثحضّ يمجٕل أ غ  -2

ٔدٌٔ أ٘ انزضاو ثبنشد عهٗ رعمٛت كبرت انجحش ، ٔٚعبد انجحش انٗ انجبحش  طهجّ، دٌٔ ركش أسًبء انًحكًٍٛ،

الجشاء انزعذٚالد خالل فزشح شٓش يٍ ربسٚخ رسهًّ انشد يٍ انًجهخ ، ٔثخالفّ ٚكٌٕ رنك عذٔال يٍ انجبحش 

 جهغ .ًثبنُشش أ اسزعبدح ان .انًجهخعٍ انُشش، ٔٚسمظ حمّ فٙ يطبنت 

 .ال ٚجٕص َشش انجحش فٙ يجهخ عهًٛخ أخشٖ ثعذ إخطبس انجبحش ثبنًٕافمخ عهٗ َششِ فٙ انًجهخ -3

ال ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثجحضّ إنٗ انًجهخ ثعذ َششِ ٔسلٛب أٔ إنكزشَٔٛب فٙ يجهخ عهًٛخ أٔ فٙ أعًبل -4

 .ٔاال ،  ًُٚع َشش أ٘ أثحبس نهجبحش فٙ انًجهخ نًذح سُزٍٛ أٔ نذٖ أ٘ جٓبد أخشٖ. انًؤرًشاد ٔانُذٔاد

ٚحك نهجبحش عُذ سفض ثحضّ َزٛجخ آساء انًحكًٍٛ انزمذو يٍ جذٚذ ثبنجحش َفسّ، ثعذ اجشاء جًٛع  -5

 .انزعذٚالد انًطهٕثخ

 نهًجهخ إعبدح َشش انجحٕس، ٔسلٛب كبَذ أٔ إنكزشَٔٛب، انزٙ سجك نٓب َششْب.-6

ٛبو انجبحش ثُشش انجحش انز٘ لذيّ نهُشش فٙ انًجهخ، ٔسلٛب أٔ إنكزشَٔٛب، لجم رمذًّٚ إرا صجذ نهًجهخ ل-7

 .ٚحشو يٍ انُشش يسزمجال فٙ انًجهخ نًذح سُزٍٛ، كًب رخطش انجٓخ انزٙ ٚزجعٓب ثزنك نهُشش أٔ ثعذ رمذًّٚ،

 .% (  20عٍ ) فٙ حبنخ اسرفبع َسجخ االسزالل انعهًٙ نهجحش انًمذو نهُشش ٚزى سفض انُشش -8
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 لرارات المستثمرٌن فً المصارف العرالٌة التجارٌة

286- 224 

 242- 223 سلون المساعدة وعاللته بالوعً الذاتً لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة م.هبه مجٌد عٌسى 34

33 
دراسة ممارنة بٌن العراق  -حاالت رفع الحصانة البرلمانٌة وتطبٌماتها علً جاسم مزهر العتابً

 واٌران

246 -226 

 224- 224 دور امارة االغالبة فً فتح صملٌة م.د علً عبدالحسٌن تالً مهدي 32

 أ.م ٌحٌى خلٌفة الشرٌفً 32
 رنا خالد صغٌر

 219- 223 تحصٌل مادة البالغة عند طلبة لسم اللغة العربٌة

31 
ة طرق معالجة المعلومات الرٌاضٌة لدى طلبة لسم الرٌاضٌات فً كلٌ اروى حماد خلٌل الحبوس

 التربٌة وعاللته بمولفهم من  الرٌاضٌات

272 -282 

 أ.م.د. سعد كاظم الجنابً 37
 اسراء حسونً جبر

 122- 281 دراسة فً سٌرته الذاتٌة والعلمٌة –عبد الحسٌن شرف الدٌن 

38 
  م.م. مصطفى دمحم خلف
 م.م. سبهان عجم عبد

ر تموٌم كتاب االجتماعٌات للصف الثانً المتوسط فً ضوء معاٌٌ

 الجودة الشاملة من وجهة نظر مدرسً المادة

126 -164 

العاللة  بٌن رضا مدرسات اللغة العربٌة عن تمٌٌم ادائهن واتجاههن  م.م.نسرٌن فاضل مطلوب 39

 نحو طرائك تدرٌس اللغة العربٌة )معهد فنون الجمٌلة نموذجا(

163 - 131 

 نور هٌثم عبد الجبار 40
 يأ.د. أمل داود سلٌم العٌثاو

 124- 137 لٌاس تخصص المناهج الدراسٌة فً لسم رٌاض االطفال

 114- 123 االرتباط  الداللً بٌن اللهجات العربٌة والمراءات المرآنٌة  م.م. هدى صبٌح دمحم علً العبودي 41

 زٌنة ناٌف ٌحٌى المساري 42
 أ.م.د. انوار فاضل عبد الوهاب 

 184- 113 النزاهة االخاللٌة لدى معلمات الرٌاض
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هاٍت فً فكِر النَّحوٌٌّنَ  رحٌم خضٌر طوفان .م. د 43 ًّ ؛ بُموّجِ  194- 183 النَّْحو العرب

 198- 193 التنمٌة المستدامة فً االلتصاد اإلسالمً أ.م.د رفٌدة صباح عبدالوهاب 44

 بشائر حسٌن حمزة  45
 أ .د عبد العظٌم عبد الواحد كاظم

 764- 199 (4242-4222الة فً العراق للمدة )أثر اإلٌرادات الضرٌبٌة على البط

 أ.م. كاظم جواد كاظم المنذري 46
 الباحث. ٌاسٌن نعٌم كانً

 747 - 763 دراسة فً سٌرته الذاتٌة والعلمٌة –مرتضى حسن النمٌب 

 الباحثة زٌنب اركان دمحم سعٌد 47
 رنا ناصر صبر الطائً

من المعاٌٌر الوطنٌة إمكانٌة تطبٌك محور المشاركة العلمٌة والمهنٌة 

 العتماد كلٌات االدارة وااللتصاد / دراسة حالة

748 -726 

الجدوى التربوٌة للمدارس المسائٌة فً ضوء نتائج االمتحانات  م.د.عامر فٌصل علً 48

 الوزارٌة ممارنة باالمتحانات الخارجٌة

724- 728 

 6686ستخالف للعالمة دمحم الحفنً )رسالةُ المسبوق والموافك واال م. م. رائد عبد الرضا علً 49

 هجرٌة( دراسة وتحمٌك

729 - 772 

 یفرحان عموبٌ یا.م.د. :مهد 50
 : علً هادي دمحمالدكتور

 792 -771 الغرض الشعري عند السٌد دمحم سعٌد الحبوبً

51 Hala shkyair lihumis 
Abeer Hassan madloum 

Synthesis and Characterization of new organic 

compounds from Cromoglicic acid and Study Some 

of Their Applications 

796 -863 

المرصنة البحرٌة فً العالم وتداعٌاتها الجٌوستراتٌجٌة )الصومال  أ.م.د. رضا سـالم داود 52

 انموذًجا(

862 -842 

الخلٌج العربً فً الفترة  اإلٌرانٌة على منطمة-أثر العاللات األمرٌكٌة ا.م.د. رائد ارحٌم دمحم 53

 4242إلى  4229من 
842 -837 

الشفافٌة التنظٌمٌة وعاللتها بالممارسات االدارٌة لدى مدٌري  م.د. أحمد ظاهر محسن 54
 المدارس الثانوٌة فً محافظة بغداد

838 -824 

والرش  EPIBRASSINOLIDEتأثٌرات نمع الجذور الدرنٌة بالـ  صفاء دمحم صالح علً 55

 فً النموٌن الزهري والجذري لنبات الرانانكٌل CPPUبالـ

823 -813 

 عماد حمزه عبد العجٌلً 56
 أ.د اسعد دمحم علً وهاب العواد

تموٌم األداء المستدام باستخدام بطالة العالمات المتوازنة وتأثٌره 
 على جودة التمارٌر المالٌة

812 -883 

 م.د. ماجد اسماعٌل حسن 57
 دراسة نحوٌة(كـان فً العربٌـة )

882 -897 
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 محمود حسٌن مصطفى م.د. 58
 ممومات ومعولات االستثمار السٌاحً فً المدن العرالٌة

898 -962 

 دمحم حمٌد رشٌد عبد العتابً 59
 العرف ودوره فً مماصد الشرٌعة

962 -948 

  رغد رحٌم حافظ الحٌدري 12
 أ. م . د حازم حسن سعدون

 926- 949 هـ(342اب الموّشى للوّشاء )ت ثنائٌّة )األنا واآلخر( فً كت

دور مصر من خالل الجامعة العربٌة ازاء لضٌة الجنوب االفرٌمً  ا.م.د. احمد رحٌم فرهود العكٌلً 16

6922- 6996 
924 – 923 

معولات استخدام التعلٌم المدمج فً تدرٌس مادة الفٌزٌاء من وجهة  م .د. لصً عابر عبد الحسٌن 14
 والطالبنظر المدرسٌن 

922 -912 

 م.د. حسن فالح مهدي 13
 أنسنة التراث اإلسالمً عند فهمً جدعان

911 -979 

السَّاللم الحجاجٌَّة فً كتاب )جمع الجواهر فً الُملح والنَّوادر(  أ.غادة محسن العوفً 12
 لانون الخفض أنموذًجا -للحْصري المٌروانً 

982 -982 

 الباحث / علً احمد دمحم امٌن 12
 شرف اول/ أ.د حامد مصطفى بلباسم

 نً/أ.م.د هلز عنتر ولًثامشرف 

استخدام استراتٌجٌة الممابلة الثالثٌة الخطوات وفك التغذٌة الراجعة 
 الدائرٌة  فً اتجاه  طالب الصف الثامن نحو مادة التارٌخ

981 -6222 

ن الحزب الشٌوعً الصٌنً ودوره السٌاسً والعسكري فً الصٌ م. حكمت ناصر 11

6946- 6922 
6226-6229 

 أ. م.  حمٌد حسن خلف 17
 كرار جعفر عباس

السٌاسة النمدٌة واثرها على سٌولة المصارف التجارٌة فً العراق  

 (4242 -4221للمدة )
6262-6234 

 م.م. مروان خلف دمحم حمد 18

 الجبوري
إثر استراتٌجٌة حدائك األفكار فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة عند 

 طالبات الصف الثانً متوسط وتنمٌة لٌم المواطنة لدٌهن
6233-6228 

 كلمة العدد

 بسمه تعالى  

ما العالم ، فان عجلة التقدم التتوقف فً جمٌع المجالت وال سٌرغم الظروف التً ٌشهدها 
مهما كانت عزمهم أي طارئ   المجال العلمً ، فدور العلماء والمفكرٌن والباحثٌن لم ولن ٌثن  

شدته او مدته وتبقى مجلتكم تسٌر الى االمام بعون هللا لترفد مسٌرة العلم بما جادت به العقول 
 ك .وهللا الموف... واالقالم الراقٌة ، وفقكم هللا واٌانا لخدمة مسٌرة العلم والمعرفة

  عالء شٌال فاخرد. م. ا.                                                                                      
 رئٌس التحرٌر                                                                                           

 4244/  4ت/ 62                                                                                          
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