
 اإلسالميةقسم علوم القرآن والتربية  ألساتذة  2018-2017البحوث المنجزة للعام  بأسماءقائمة 

 سنة النشر مكان النشر اسم الباحث اسم البحث ت
قراءات بديعية في شعر    1

المدائح النبوية)عبد الرحيم  
بن احمد بن علي البرعي  

 انموذجاً( 

التربية للبنات /  مجلة كلية   أ.م.د. اسراء مؤيد رشيد 
 ( 1)29جامعة بغداد/المجلد

 2018آذار/

انواع المجاهيل وحكم    2
دراسة استقرائية  –روايتها 
 تطبيقية 

مجلة كلية التربية للبنات /   أ.م.د. محمد صفاء جاسم 
 ( 5)28جامعة بغداد/المجلد

 2017كانون االول /

ادب العالم والمتعلم دراسة    3
 في ضوء سورة الكهف 

مجلة كلية التربية للبنات /   ح داود م.د.ميسون صبا
 ( 5)28جامعة بغداد/المجلد

 2017كانون االول /

المنجز البالغي والنقدي عند    4
 اضاءة جديدة -المبرد االزدي

مجلة كلية التربية االساسية   أ.م.د. بان حميد فرحان 
العلوم االنسانية/الجامعة  

المستنصرية/  
 100/العدد24المجلد

2018 

االنسان على التغير في  قدرة   5
 القرآن الكريم 

مجلة كلية التربية للبنات /   أ.م.د.عباس محمد رشيد 
 ( 1)29جامعة بغداد/المجلد

 2018آذار/

حماية البيئة من الدمار في    6
ضوء آيات القرآن)دراسة  

 موضوعية(

مجلة كلية التربية للبنات /   م.ايناس فليح خالوي 
 ( 40)28بغداد/المجلدجامعة 

 2017تشرين االول/

السبر والتقسيم عند االمام    7
 الرازي في تفسيره 

أ.م.د. عمار عباس  
 اسماعيل

مجلة كلية التربية للعلوم  
التربوية واالنسانية/جامعة  

 بابل

 2017تشرين اول/

مصادر كتب نزهة الطرف    8
 في علم الصرف

التربية للبنات /  مجلة كلية   أ.م.د. انسام خضير خليل 
 ( 2)29جامعة بغداد/المجلد

 2018آيار /

احكام المصابين بالتوحد في    9
 العقوبات الجنائية 

مجلة كلية التربية للبنات /   أ.م.د.ساجدة طه محمود
 ( 2)29جامعة بغداد/المجلد

 2018آيار/

الفرقة بين الزوجين صورها   10
 وعالجها في القرآن الكريم 

مجلة كلية التربية للبنات /   محمود أ.م.د. ساجدة طه 
 ( 3)29جامعة بغداد/المجلد

 2018حزيران /

الرسوم المتحركة من    11
 منظور شرعي

مجلة البحوث الفقهية   أ.م.د. ساجدة طه محمود 
 110العددالمعاصرة/

 2018كانون الثاني/

االمام الطرطوشي    12
ه( وآراؤه  520المالكي)

الفقهية في مسائل انفرد بها  
المالكية عن ائمة المذاهب  

 الثالثة 

مجلة العلوم االسالمية /   أ.م.د. ساجدة طه محمود 
الجامعة العراقية/كلية العلوم  

االسالمية/العدد السابع  
 2عشر/

2017 

آليات تفعيل االهداف    13
الوجدانية في تدريس التربية  

 -السنة انموذجاً –االسالمية 

خدمة السنة  مجلة مهارات  أ.م.د.ندى فيصل فهد 
النبوية / المؤتمر الدولي  
المحكم/جامعة الزرقاء  

 الطبعة االولى /

2017 

الخصائص الداللية للتعبير    14
القرآني في تصوير الفاظ  

مجلة كلية اآلداب / جامعة   أ.م.د. انسام خضير خليل 
 86الزقازيق/العدد 

 2018صيف /



 وتراكيب الهالك  

15  
المنجز البالغي عند المبرد  

 االزدي

 & Route Educational أ.م.د. بان حميد فرحان 
Social Science 

Journal/   / مجلة ريس
 تركيا

February/2018 

كيفية تحصين المرأة المسلمة    16
 ضد الغزو الفكري 

مجلة اريد الدولية لبحوث   أ.م.د. رقية شاكر منصور 
 العلوم متعددة التخصصات

8/2018 

17  
اإلسالمي)مفهومه  االعالم 

 وخصائصه(

 & Route Educational م.م. حنان علي احمد 
Social Science 

Journal/   / مجلة ريس
 تركيا

January/2018 

18  
العالم االصولي ابن برهان  

 البغدادي  

 & Route Educational م.م. هدى محمد محسن 
Social Science 

Journal   / مجلة ريس /
 تركيا

May/2018 

19  
االجتهاد المعاصر بين  

 الواقع والشرع 

م.م. نبراس محمود عبد  
 الرزاق 

Route Educational & 
Social Science 

Journal/   / مجلة ريس
 تركيا

May/2018 

20  

دور االرهاب والتطرف في  
 انتشار ظاهرة اسالموفوبيا 

عدد خاص للمؤتمر الدولي   .م.د. رقية شاكر منصور أ
)االسالموفوبيا  المحكم االول 

واستشراق المستقبل من  
الواقع الى المأمول(/ تركيا /  

 اسطنبول

2018 

21  

بيت المال في عهد االمير  
 يوسف بن تاشفين 

كتاب المؤتمر الدولي الثاني   م.م. زينة داود سالم 
)التراث العربي  

واالسالمي(الرصيد والعمل  
والمثاقفة والحضور/مركز 
تحقيق المخطوطات بجامعة  

السويس / معهد  قناة  
–المخطوطات العربية 

المنظمة العربية للتربية  
والثقافة والعلوم)السكو(/مركز 
احياء التراث العلمي العربي  

 بجامعة بغداد/القاهرة

 2018شباط/

22  
تفسير الظاهر الطبيعية في  

 القرآن الكريم 

أ.م.د.عمار عباس  
 اسماعيل

د خاص بالمؤتمر الدولي  عد
والمتغيرفي  الثامن /الثابت 

العلوم العربية واالسالمية  
 جامعة المنيا/مصر/

 2017اكتوبر / 

االسس التي اعتمدها ابو    23
عبيدة في كتابه )مجاز  

 القرآن(بحث مستل

أ.م.د.عمار عباس  
 اسماعيل

مجلة كلية التربية للبنات /  
 ( 6)29جامعة بغداد/ مجلد

2018 

 


