
ت

االسم الثالثي 
للتدريسي(بدون
 ذكر االلقاب 

العلمية)

صنف الباحث 
              
تدريسي       
طالب دراسات 

عليا         
موظف

اسم المجلةعنوان البحثالقسم

مكان النشر     
                  
                  
  داخل العراق 

( داخل 
الجامعة)        

        داخل 
العراق ( خارج 
الجامعة )       
         خارج 

العراق           
                  

       
مستوعبات 

عالمية

نوع النشر      
 مقبول النشر   

   منشور

تاريخ قبول النشر 
( للبحوث 

المقبولة للنشر )
المجلدالعددالسنة

نوع البحث  
            

تطبيقي       
              

  خدمة 
مجتمع 
معالجة 
مشاكل 

سوق عمل

175
االء شوقي عبد 

الباقي
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

الخيانة 
الزوجية وطرق 
الوقاية منها 
في ضوء 

القران الكريم-
دراسة 

موضوعية-

مجلة الجامعة 
العراقية

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمع2019243منشور

176
االء شوقي عبد 

الباقي
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

المودة 
والرحمة في 
القران الكريم 
وأثرهما على 

الفرد والمجتمع-
دراسة 

موضوعية-

حوليات اداب 
عين شمس

خدمة مجتمع48 يوليو-سبتمبر2020منشورخارج العراق

177
االء شوقي عبد 

الباقي
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

الظلم واثاره 
وطرق عالجه 

في ضوء 
القران الكريم-

دراسة 
موضوعية-

مجلة العلوم 
االسالمية/جامعة

 تكريت

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمع11العدد الرابع2020منشور

178
ايمان حاجم 

مجباس
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

طول االمل 
وطرق عالجه 

في القران 
الكريم-دراسة 
موضوعية-

مجلة الجامعة 
العراقية

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمع2019243منشور

تاريخ النشرالبحوث المخطط انجازها) للعام الدراسي 2019-2020 ( البحوث المنشورة والمقبولة للنشر 

المالحظات المهمة



179
ايمان حاجم 

مجباس
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

داللة لفظة 
الخبث في 

القران الكريم-
دراسة 

موضوعية-

حوليات اداب 
عين شمس

خدمة مجتمع48يوليو-سبتمبر2020منشورخارج العراق

184
ابتسام عبد 

الحسين سلطان
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

الداللة الزمنية 
للجمل المركبة 

في القرآن 
الكريم إذا وإذ

خدمة مجتمعاليوجد201931منشورخارج الجامعةمجلة الباحث
ال يوجد رقم 

مجلد

186
 ابتسام عبد 

الحسين سلطان
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

مخارج 
األصوات 

اللغوية بين 
القدامى 

والمحدثين

خدمة مجتمعالعاشر20202منشورخارج العراقالتراث

تم تغيير 
العنوان من 
(مخارج 
األصوات 

اللغوية بين 

191
 انوار زهير 

نوري
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

نماذج من 
التداخل 

والتمازج 
العقدي بين 
التشريعات 
السماوية 
الثالث 

(اليهودية 
والمسيحية 
واالسالمية)

مجلة كلية 
العلوم االسالمية

داخل العراق 
(داخل الجامعة)

خدمة مجتمعاليوجد202064منشور

تم تغيير 
العنوان من 
(نماذج من 

التداخل 
والتمازج 

العقدي بين 
التشريعات 
السماوية 
الثالث 

(اليهودية 
والمسيحية 

واالسالمية)) 
الى ( نماذج 

من التمازج في 
قصص االنبياء 
بين التشريعات 

السماوية 
الثالث 

:االسالمية 
واليهودية 
والنصرانية)

بحث مشترك

192
 انوار زهير 

نوري
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

نبوخذ نصر 
وعالقته 

باليهود دراسة 
مقارنة بين 

االديان 
السماوية 

الثالث(االسالم 
واليودية 

والنصرانية)

المجلة العربية 
للعلوم ونشر 

االبحاث
بحث مشتركخدمة مجتمعالثانيالسابع29/10/20192019منشورخارج العراق



193
 انوار زهير 

نوري
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

المقاصد 
النفسية في 
السنة النبوية

مجلة كلية 
التربية للبنات

داخل 
العراق(داخل 

الجامعة)
خدمة مجتمع23/04/20202020312منشور

194
 انوار زهير 

نوري
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

المثبطات 
الدعوية في 
السنة النبوية

مجلة الجامعة 
العراقية

داخل 
العراق(داخل 

الجامعة)
خدمة مجتمع12/09/20192019451منشور

195
 ساجدة طه 

محمود
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

التعايش 
الثقافي في 

التاريخ 
اإلسالمي

مجلة كلية 
التربية للبنات

داخل العراق ( 
داخل الجامعة)

2019330أيلولمنشور
خدمة مجتمع 
معالجة مشاكل

196
 ساجدة طه 

محمود
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

أحكام 
المصابين 
بالتوحد في 
العقوبات 
الجنائية

مجلة كلية 
التربية للبنات

داخل العراق ( 
داخل الجامعة)

2018229أيلولمنشور
خدمة مجتمع 
معالجة مشاكل

197
اسراء ابراهيم 

كامل
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

القيم التربوية 
في وصايا 

لقمان الحكيم 
ودورها في 
تربية الفرد 
والمجتمع

خدمة مجتمع2020248/منشورخارج العراقحوليات

198
اسراء ابراهيم 

كامل
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

منهج التسامح 
في القران 

الكريم ودوره 
في معالجة 
مشكالت 
معاصرة

مجلة كلية 
التربية -

المستنصرية

داخل العراق 
(خارج الكلية)

خدمة مجتمع2خاص2019/منشور

199
اسراء ابراهيم 

كامل
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

اثر القراءات 
القرآنية في 

ازالة االشكال 
عند االمام 

الواحدي في 
تفسيره الوسيط

كلية التربية 
للبنات

داخل العراق 
(داخل الجامعة)

2019430 منشور
خدمة مجتمع 
معالجة مشاكل

200
ميسون صباح 

داود
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

اإلعجاز البياني 
في القرآن 

الكريم 
واستثماره في 

محاورة 
اآلخرين

حوليات االداب
خارج العراق 

(مصر)
خدمة مجتمع٢٠١٩٣٤٧ايلولمنشور



تدريسي بان حميد فرحان201
قسم علوم 

القرآن
السقط، في 
القرآن الكريم

عدد خاص 
بمؤتمر

خارج 
العراق(جامعة 
افريقيا العالمية 
في السودان 
بالتعاون مع 
جامعة أم 
القرى- 
السعودية

11/01/20202020منشور
عددخاص 
بالمؤتمر

خدمة مجتمعاليوجد
ال يوجد رقم 

مجلد

تدريسي بان حميد فرحان202
قسم علوم 

القرآن

دور التقنيات 
االلكترونية في 

تعليم اللغة 
العربية في 

عصر العولمة

عدد خاص 
بمؤتمر

خارج العراق - 
المركز التربوي 

للغة العربية 
لدول الخليج 
العربي - 
الشارقة - 

االمارات العربية

30/01/20202020منشور
عددخاص 
بالمؤتمر

خدمة مجتمعاليوجد
ال يوجد رقم 

مجلد

تدريسي بان حميد فرحان203
قسم علوم 

القرآن

التناص القرآني 
في شعر كعب 

بن مالك 
االنصاري

عدد خاص 
بمؤتمر

خارج القطر-
المجلس الدولي 
للغة العربية -
دبي-االمارات 

العربية

11/04/20192019منشور
عددخاص 
بالمؤتمر

خدمة مجتمعاليوجد
ال يوجد رقم 

مجلد

تدريسي بان حميد فرحان204
قسم علوم 

القرآن

القصة القرآنية 
– دراسة 
تحليلية

قصة موسى 
عليه السالم 

انموذجا

مجلة االداب
داخل القطر-
جامعة بغداد

منشور
العدد 

23في19/1/20
19

خدمة مجتمعاليوجد202032
ال يوجد رقم 

مجلد

205
اسراء مؤيد 

رشيد
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

لفظ الهوى في 
القرآن الكريم 
(دراسة فنية)

حوليات كلية 
االداب جامعة 
عين شمس

خدمة مجتمع48الثالث11/08/20202020منشورخارج العراق

206
االء شوقي عبد 

الباقي
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

الظلم واثره 
على المجتمع 
وطرق عالجه 

في ضوء 
القرآن الكريم 

دراسة 
موضوعية

مجلة العلوم 
االسالمية/جامعة

 تكريت

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمع11العدد الرابع2020منشور

207
رقية شاكر 

منصور
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

اثراالعالم 
المتعولم في 
االنحراف 

العقدي لدى 
الناشئة

مجلة كلية 
التربية للبنات

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمع31العدد الثالث٢٠/٨/٢٠٢٠2020منشور



208
رقية شاكر 

منصور
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

وسائل االتصال 
االجتماعي 
واثرها في 
تعزيز قيم 

الحوار الديني

المجلة الدولية 
ابحاث في 

العلوم التربوية 
واالنسانيةواالدا

ب واللغات 
جامعة البصرة

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمع1العددالثاني١٥/٧/٢٠٢٠2020منشور

209
انسام خضير 

خليل
تدريسي

قسم علوم 
القرآن

نظرة جديدة 
لظاهرة 

التضمين في 
القران الكريم

مجلة التراث 
العلمي العربي

داخل العراق 
جامعة بغداد

خدمة مجتمعاليوجد31/12/2020202047منشور

210
شروق نجاح 

مشكور
تدريسي

قسم علوم 
القرآن

مواضع االيات 
الوارد فيها 
لفظة ذكر 

ومعانيها في 
القران (دراسة 
موازنة بين 

جامع البيان في 
تفسير القران 

لاليجي المتوفى 
905ه ، 

وأرشاد العقل 
السليم الى 

مزايا الكتاب 
الكريم ألبي 

السعود 
المتوفى 982 

نموذجا)

حوليات   آداب 
عين الشمس

 م 2020منشورخارج العراق
 عدد اكتوبر - 

ديسمبر 2020 م
خدمة مجتمع48

211
اسراء مؤيد 

رشيد
تدريسي 

قسم علوم 
القرآن

لفظ الهوى في 
القرآن الكريم 

(دراسة فنية)تم 
تغيير العنوان 
الى لفظ الهوى 

في القران 
الكريم ودالالته 
دراسة بالغية 

فنيه

حوليات كلية 
االداب جامعة 
عين شمس

خدمة مجتمع48الثالث2020منشورخارج العراق

تدريسي بان حميد فرحان212
قسم علوم 

القرآن

المناجاة في 
القصص 
القرآني

كلية التربية 
الجامعة 

المستنصرية

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمعاليوجد20/11/201920201منشور

ال يوجد رقم 
مجلد

تدريسي بان حميد فرحان213
قسم علوم 

القرآن

تعالق النص 
القرآني في 

شعر كعب بن 
مالك االنصاري

مجلة  التراث 
العلمي العربي

داخل 
العراق(خارج 

الجامعة)
خدمة مجتمع30/12/20192020441منشور


