
 

 الجامعة/ الكلٌة اسم الباحث اسم البحث
رقم 

 الصفحة

 حسٌن جلوب حردان الساعدي المقدمة
رئٌس مؤسسة الهدى للدراسات 
 االستراتٌجٌة )ذات النفع العام(

ٔ 

 حسٌن جلوب حردان الساعدي تصدٌر
رئٌس مؤسسة الهدى للدراسات 
 االستراتٌجٌة )ذات النفع العام(

ٗ 

 الهٌئة العلمٌة للمؤتمر الختامً البٌان
مؤسسة الهدى للدراسات االستراتٌجٌة 

( عكلٌة االمام الكاظم )وجامعة مٌسان 
 للعلوم اإلسالمٌة الجامعة

7 

التحوالت االجتماعٌة وظاهرة الغزو 
م ٖٕٓٓالثقافً فً العراق بعد عام 

 دراسة تحلٌلٌة
 األستاذ الدكتور حسٌن لفته حافظ

 دراســـــات الكوفة /مركز 
 جامعة الكوفة

ٔٔ 

 صناعة الهوٌة الثقافٌة
أثر الثقافة الراهنة فً رواٌات علً 

 بدر

 د.عزٌز حسٌن علً الموسوي
 

 ة المثنى/ــــــــجــــــــــــامع
 كــــــــــلٌة التربٌة

ٕٗ 

مستقبل الهوٌة العراقٌة فً ظل 
 التحدٌات المعاصرة

 

 الدكتور : طه حمٌد حرٌش الفهداوي
 مدٌرٌة الوقف السنً / العراق

 
ٗٗ 

 م.م. إبراهٌم محمد طاهر البرزنجً
 مدٌر االرشاد والبحوث والدراسات

 وزارة األوقاف/ كوردستان

 الَحْرُب الّناِعمُة فً الِخطاِب الّدٌنً
 ًّ ٌَعقوب خطاُب الّشٌِخ ُمَحّمد ال

 انموذجا
 ٘ٙ جامعــــة الكـــــوفه / كلـــــٌة الفــــــقه الكعبًد. سعد جاسم لفته 

الفكر العلمانً وانعكاساته السلبٌة 
 على المجتمع العراقً

 م . م. صادق كاظم مكلف
كلٌة االمام الكاظم)ع( للعلوم االسالمٌة 

 الجامعة
77 

ة األبعاد السٌاسٌة واالجتماعٌ
  مٖٕٓٓللخطاب الدٌنً ما بعد عام

مرجعٌة الدٌنٌة الشٌعٌة ال)خطب  
 انموذجا(

 ة مٌسانــــــــجامع أ.د نجم عبدهللا غالً الموسوي

9ٙ 
 انــــم )ع(/ مٌســام الكاظــــــكلٌة االم م.د شاكر عطٌة ضوٌحً الساعدي

فً الشعر  تشكٌالت األنا واآلخر
دٌوان  النسوي العراقً المعاصر

ى بشرل"أندلسٌات لجروح العراق " 
 ."البستانً... مثاالا 

ٌّد ُمحّمد الّساٌر  ٘ٔٔ كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة األنبار األستاذ الدكتور ُمحّمد عو

تحدٌات الغزو الثقافً على 
الٌات -المجتمعات العربٌة )االثار

 المواجهة(
 الالمً م.د. حسٌن عبدالحسن موٌح

جامعــــــــة / كلٌة العلـــــوم السٌاسٌة
 مٌسان

ٔٗ٘ 

ة الخطاب الدٌنً ٌّ فً  آٌدلوج
 المجتمع... العراق أُنموذجاا 

 د. هٌام طعمة مطلك
ة  -جامعة طهران ٌّ بردٌس فارابً، كل

ٌّة وآدابها ٌّات، قسم اللغة العرب  اإلله
ٕٔٙ 

    ول والثباتالهوٌة بٌن التح
 دراسة فً ثقافة المجتمع العراقً

 7ٗٔ جامعة الكوفة /كلٌة الفقه أ.م.د. فضٌلة عبوسً محسن العامري

اإلرهاب بتنامً  وعالقتهلتطرف ا
 فً العراق

 علً دعٌـج ا.م.د. منى
 9٘ٔ كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة

 عٌسىا.م. احالم احمد 

  



 الجامعة/ الكلٌة اسم الباحث اسم البحث
رقم 

 الصفحة

اإلرهــاب وآثــــاره االجتـــماعٌة 
 عـــلى العــراق

 

        الكعــبً          م. د جـاسم محمد شغــٌت
 ٕٙٓ مدٌرٌة تربٌة محافظة مٌسان                          

 م. م حسن موات حسٌن الفرطوسً

شكالٌة النظام الدٌمقراطً فً إ
الواقع   ٖٕٓٓالعراق بعد عام 

 والطموح
 ٕٕٓ محاضر فً جامعة الموصل ادهام فكاك احمد البدرانً الحسٌنً

اإلرهاب الفكري فً العراق فً 
                  ٖٕٓٓالمرحلة ما بعد 

 التحدٌات وسبل المواجهة
 ٕٔٗ جامعة مٌسان / كلٌة القانون كـاظـم جـعـفـر شـرٌـف .م

القٌم السٌاسٌة وتحوالتها فً عراق 
 ٖٕٓٓما بعد 

 يم.د. بشار سعدون هاشم الساعد
 / القانون والعلوم السٌاسٌة كلٌة

 الجامعة العراقٌة
ٕٙٗ 

التطرف الفكري وتأثٌره على 
 طلبة الجامعات انموذجاا  المجتمع

 . فاطمة سلومًد
الجامعة /  كلٌة العلوم السٌاسٌة

 المستنصرٌة
ٕ8ٔ 

النظم االدارٌة: المركزٌة 
 فً العراق  والالمركزٌة وتطبٌقاتها

 كلٌة العلوم السٌاسٌة/ جامعة النهرٌن                                                     عالء الدٌن نوري أ.م.د.اسراء
ٕ9ٖ 

 كلٌة العلوم السٌاسٌة/ جامعة مٌسان م.د. حسٌن علً مكطوف

السعودي على  –التنافس االٌرانً 
 7ٕٔٓ-ٖٕٓٓالعراق 

 أ.م.د. امٌرة رشك العٌبً
التربٌة للعلوم االنسانٌة / قسم كلٌة 

 7ٖٓ التارٌخ
 كلٌة التربٌة للبنات / قسم التارٌخ م.د. منتهى صبري مولى

  أ.م.د. حٌدر فرحان حسٌن الصبٌحاوي حرب أسقاط الهوٌة الوطنٌة 
مركز حمورابً للبحوث والدراسات 

 االستراتٌجٌة
ٖٕ7 

ودورها الرٌادي  العشائر المٌسانٌة
 ٖٕٓٓبعد عام 

 كلٌة االمام الكاظم ع اقسام مٌسان            الدكتور حسٌن علً الساعدي                             
ٖٗٓ 

 بكلورٌوس اداب اللغة االنكلٌزٌة الباحث نزار سعدون الفهد

الحوار والتعددٌة الفكرٌة وعالقتهما 
باإلرهاب والتطرف فً األمم 

م ٖٕٓٓالعراق ما بعد عام)
 انموذجا(

 م.د حٌدر عٌسى حٌدر
كلٌة االمام الكاظم )ع( للعلوم 

 االسالمٌة الجامعة
ٖٖ٘ 

تطوٌر التشرٌعات السٌاحٌة فً دور 
وتنمٌة السٌاحة فً العراق بعد عام 

ٕٖٓٓ 

 م.د.مالك عباس                     
كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/الجامعة 

 االسالمٌة
ٖٙ8 

 .م.علً حمزة جبرم

تطور التشرٌعات الجزائٌة فً 
دراسة  ٖٕٓٓالعراق بعد عام 

 تحلٌلٌة 
 م.م.علً حمزة جبر

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/الجامعة 
 االسالمٌة

ٖ88 

حقوق األقلٌات فً التشرٌعات 
العراقٌة وتأثٌرها فً تحقٌق السلم 

 األهلً
 ٖٕٓٓبعد عام  

الدكتور : حسٌن  االستاذ المساعد
 قاسم محمد الٌاسري

جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة 
 والخلٌج العربً

ٕٗٔ 

اثر االزمة االقتصادٌة على إداء 
الحق المالً للمتعاقد مع اإلدارة فً 

 العراق

 أ.د.عامر زغٌر محٌسن
 كلٌة القانون/ جامعة مٌسان

 
 مروه سامً جبار ٖٙٗ

 

ظاهرة تغرٌب كلٌات القانون فً 
 جامعات العراق

ٌّال رسن  ٓٙٗ كلٌة القانون /جامعة الكوفة م.م قاسم ه

دور القضاء فً تعزٌز البناء 
 الدٌمقراطً فً العراق

 7ٔٗ جامعة مٌسان / كلٌة القانون م. سجى فالح حسٌن

التطورات التشرٌعٌة فً تنظٌم 
  الصناعة النفطٌة فً العراق

) تشرٌع قانون شركة النفط الوطنٌة 
 (أنموذجا

 م. د رائد حمدان عاجب المالكً 
 

وزارة النفط العراقٌة _ شركة نفط 
 مٌسان

ٗ9٘ 



 الجامعة/ الكلٌة اسم الباحث اسم البحث
رقم 

 الصفحة

االلٌة القانونٌة لمواجهة انشطة 
غسٌل االموال الناشئة عن الفساد 

العراق : االداري والمالً فً 
 التحدٌات والحلول

 ٗٔ٘ كلٌة القانون / جامعة مٌسان د. عالء نافع كطافة

العدالة الجنائٌة فً العراق فً ضوء 
 التحوالت التشرٌعٌة النافذة

 م محمد جبار أتوٌه.م 
 كلٌة القانون / جامعة مٌسان

 
٘ٗٗ 

التشرٌعات الجنائٌة لمكافحة الجرائم 
 األقتصادٌة فً العراق

 7ٙ٘ جامعة مٌسان / كلٌة القانون أمٌل جبار عاشور الراشدي د.

دور المحكمة االتحادٌة فً إرساء 
 مبادئ الدٌمقراطٌة فً العراق

 9ٙ٘ وزارة النفط / شركة نفط مٌسان كاظم مطشر شبٌبم.م 

ر تحول العراق من الدولة ـأث
تحادٌة على الموحدة الى الدولة اإل

 داريالنظام اإل
 ٗٔٙ كلٌة القانون/ جامعة الكوفة محمد عوده محسن الدراجًم. م. 

التعاون الدولً السترداد األموال 
 -العراق أنموذجاا - المهربة

                   جامعة كركوك   ون /ـــكلٌة القان أ. م.د. سلوى احمد مٌدان
ٕٙ9 

 ون / جامعة مٌسانـــكلٌة القان م.د. محمد سلمان محمود

التعاونٌات فً ظل التحوالت 
 المعاصرة من وجهة نظر قانونٌة

احمد خلف حسٌن  األستاذ الدكتور
 الدخٌل

 ٕٗٙ جامعة تكرٌت /كلٌة الحقوق

التنمٌة المستدامة واثرها فً النمو 
 االقتصادي العراقً

 77ٙ جامعـــــــة مٌســــان / كلٌة التربٌة د. كاظم عبادي حمادي الجاسم

فً محافظة ذي قار  الطالق
 ( دراسة إحصائٌةٕٙٔٓ-ٕٗٓٓ)

م.د. حسٌن عبد الحسٌن عباس 
 ريٌالزه

كلٌة اإلمام الكاظم)ع( للعلوم اإلسالمٌة 
 أقسام ذي قار -الجامعة

7ٕٓ 

التحول الى اقتصاد السوق فً 
 العراق: التحدٌات وسبل االنتقال

 م.د. حسٌن علً عبد                           
اقسام النجف /االمام الكاظمكلٌة 

 7ٔ7 االشرف
 جامعة كربالء/كلٌة االدارة واالقتصاد م.د. سلطان جاسم النصراوي

التلوث البٌئً فً العراق بعد عام 
 ....التحدٌات وسبل المعالجةٖٕٓٓ

 جامعة الكوفة /كلٌة اإلدارة واالقتصاد            أ.م.د احمد جاسم الٌاسري                            
7ٗٓ 

 جامعة مٌسان/كلٌة االدارة واالقتصاد م.د. ابراهٌم جاسم الٌاسري

الشراكة بٌن القطاعٌن العام 
ودورها فً تعزٌز النمو  والخاص

 فً العراق
 ا.د. حٌدر نعمة بخٌت                                        

 مالذ مثنىالباحثة: 
 كلٌة اإلدارة واالقتصاد  /جامعة الكوفة

 
7ٙٓ 

السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة  و 
اثرها على بعض متغٌرات االستقرار 

القتصاد العراقً ااالقتصادي  فً 
 (ٕٙٔٓ-99ٖٔللمدة )

 م.م. مٌثم خضٌر جواد
كلٌة االمام الكاظم )علٌه السالم ( 

 بابلللعلوم االسالمٌة الجامعة / اقسام 
77ٗ 

 االستثمار السٌاحً فً العراق
لتحدٌات )محافظة المقومات وا

 النجف انموذجاا(

كلٌة االدارة واالقتصاد  /جامعة الكوفة  د بشرى محمد سامً االسدي            
 قسم السٌاحة /

799 
 د. احمد عبد الكرٌم كاظم النجم

دور السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق 
االقتصادي فً العراق بعد االستقرار 

 ٖٕٓٓعام 

توفٌق عباس عبد عون  أ .د.
 المسعودي

 /كلٌة االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء 
 قسم االقتصاد

8ٔ8 

أبعاد التنمٌة المستدامة فً تحقٌق 
النمو االقتصادي فً البٌئة العراقٌة 

 )دراسة نظرٌة(

                              هدى محمد كرٌم الخفاجً         
 اجستٌر فً علوم إدارة االعمال ـــم

 دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي
8ٖ8 

 هٌفاء كاظم إسماعٌل
 اسبة ضرائبــاجستٌر محــم

جامعة / كلٌة اإلدارة واالقتصاد
 القادسٌة

أدلجة اإللحاد ورّدها من أهل 
 الرشاد... العراق أُنموذجاا 

ٌّات  /جامعة طهران الزوٌنً الحسٌنًد. عّمار  ة اإلله ٌّ  8ٕٙ كل

  



 الجامعة/ الكلٌة اسم الباحث اسم البحث
رقم 

 الصفحة

العقل الجمعً وأثره فً تقدٌم 
الخطاب الدٌنً المنحرف بعد عام 

 فً العراق ٖٕٓٓ

 الدكتور عالء حسن مردان الالمً
( للعلوم عكلٌة االمام الكاظم )

 الجامعةاإلسالمٌة 
 اقسام البصرة

88ٕ 

 الدكتور علً طالب عبٌد السلطانً 
( للعلوم عكلٌة االمام الكاظم )

 اإلسالمٌة الجامعة
 اقسام بابل

فً الجامعات   واقع البحث العلمً
 العراقٌة : المشاكل والحلول

احسان عٌدان عبد  االستاذ الدكتور
 الكرٌم السٌمري

 89ٕ البصرة ةــــــجامع /ب ــــكلٌة الط

عوامل االنحراف األخالقً فً 
فً  المجتمع ومظاهره وعالجه
 ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة

  أنموذجاا  ٖٕٓٓ بعد ما العراق

 9ٓ8 جامعة ذي قار –العلوم اإلسالمٌة كلٌة  أ . م . د طارق حسن كسار

 إرشادي تربوي برنامج تصمٌم
 األٌتام لرعاٌة

األستاذ المساعد الدكتور محمود   
 شاكر عبد هللا

جامـــعة البصرة /كلٌة التربٌة للعــــلوم 
 اإلنسانٌة

9ٕٗ 

اعمة "اإللحاد إفرازات الحرب الن
 المعاصر أنموذجاا"

 جامعة ذي قار / كلٌة العلوم االسالمٌة  أ.م.د. حسٌن خضٌر عباس               
 

9ٗ٘ 
 زٌن العابدٌن أحمد عبد الصاحب م.ب

))التواصل االجتماعً االلكترونً 
بٌن االٌجاب والسلب على المجتمع 

 م((ٖٕٓٓالعراقً بعد عام 

م. م سالم عبد الرحمن عبد العباس 
 عالنــــش

/ جامــــعة  ادــــواالقتص اإلدارةكلٌه 
 9ٙٓ                   الكوفـــــــــــة

 العتبة العلــــــوٌة المقدسة اديـــــــار جبر هــــــأزه

وسائل التواصل االجتماعً 
وعالقتها بالقٌم االجتماعٌة عند 

 الشباب 
 )الفٌس بوك أنموذجا(

دراسة تطبٌقٌة على طلبة كلٌة 
المستقبل / قسم التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 م.م. عباس محمود عبٌد    
 

 المستقبل الجامعةالعراق / كلٌة 
 

988 

)العنف االلكترونً الموجه ضد 
الطفل وأثاره النفسٌة واالجتماعٌة 

 على شخصٌته دراسة وصفٌة(

          المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى/ العراق        م.د. حسٌن حسٌن زٌدان
ٔٓٓ٘ 

 كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى م.د سلمى حسٌن كامل

التعاٌش الدٌنً وتداعٌات  واقع
االزمة _ دراسة وصفٌة تحلٌلٌة فً 

 مدٌنة الموصل

 كلٌة اآلداب / جامعة الموصل م. اٌناس محمد عزٌز
 

ٕٔٓ7 
 م. هند عبدهللا احمد

 


