
 المثنى جامعة –كلية التربية االساسية 
 0200\0202البحوث المنشورة والمقبولة للنشر للعام الدراسي 

 

 نوع النشر النشر العنوان التدرٌسً  ت

 شعر سحٌم بن وثٌل الرٌاحً دراسة صوتٌة -1 ا.د محمد فلٌح الجبوري  .1
شعارات المرأة العراقٌة فً انتفاضة تشرٌن قراءة فً ضوء  -2

 بالغة الجمهور
 االبعاد الفكرٌة فً رواٌة )نزٌف الحجر( -3

  مقبول
 
 

 1دولً 
 1عربً 
 1محلً 

مستوى توظٌف المدرسٌن المستحدثات التكنولوجٌة وفق معاٌٌر  -1 ابراهٌم كاظم ا.م.د  .2
NSTA 

التنور الباٌلوجً وعالقته بدافعٌة االنجاز الدراسً عند طلبة  -2
 اقسام علوم الحٌاة فً جامعة المثنى

 منشور
 

 مقبول

 عربً 

 Chemical Demulsification Techniques in Oil -1 م. احمد عبد الرزاق  .3
Refineries: A Review 

2- A review of petroleum Emulsification Types, 
Formation Factors, And Current Treatment 

Method 

 سكوبس منشور

 سلطة افعال الكالم / الخطاب االداري مثاالا  -1  م.د اسامة حسٌن شاهٌن  .4
 النسق البالغً فً المقدمات الغٌرٌة - 2

 البٌئً و الدراسات البٌنٌة النقد -3
 افاق بالغة السرد -4

 3مقبول 
 منشور

منشور دولً 
1 

مقبول دولً 
2 

مقبول محلً 
1 

 Solve the problem of chess board in the shape of -1 م. اسراء شاكر صكر  .5
the letter L with three different patterns using 

artificial intelligence& Algorithms 
التأثٌرات السلبٌة الستخدام االنترنت رؤى طلبة جامعة البصرة  -2

 ANEW FOR THE SPECTROPHOTOMETRICوالمثنى  
METHOD DETERMINATION OF ZINC AND 

DESIGNED AN ELECTRONIC PROGRAM TO 
CALCALATE ITS CONCENTRATION IN 
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS 

 سكوبس منشور
 
 
 
 
 

 منشور محلً

 Synthesis characterization Theoretical Study Antioxidant .م امٌنة نعٌم صٌوانم  .6
Activity and in Vitro Cytotoxicity Study of New Formazan 

Derivatives Toward Mcf-7 Cells 

 

 سكوبس منشور

  ا.م.د باسم كسار كظم  .7
-1514المشٌنً فً اسكتلندا  جون فوكس وتبلور النظام الكالفٌنً -1

1572 
الكاتب والقاضً العراقً زهٌر كاظم عبود دراسة فً حٌاتة  -2

 وسٌرتة الذاتٌة

مقبول دولً  مقبول
1 

مقبول محلً 
1 

 محلً مقبول الطاقة المتجددة وامكانٌة استثمارها فً محافظة المثنى الواقع والتحدٌات م.م بدور عبداللطٌف  .8

 Asociation of angiotensin-convering enzyme 2 -1 تبارك سالم عبدالرؤوف  م.م  .9
gene (rs 1514283) polymorphism with the 

incidence of COVID-19 
2- Investingion of relationship between(rs 9923231) 

SNP in ( VKORC1) Gene with incidence of COVID-
19 

 2سكوبس  منشور

 محلً مقبول المعالجات االخراجٌة للجسد االدائً فً عروض ما بعد الحداثة ثابت رسول جواد ا.م.د  .11

هكذا تكلم النص فً القرن السابع الهجري عن معارف العوارف علً  -1 م.د جنان فاضل علً  .11
 بن ابً طالب )ع( سر هللا فً الخلق

 انموذجا-وجاء-اتى-العربٌة فً رحاب القرآن الكرٌم-2

 محلً مقبول

 محلً مقبولالمزدوجات الحركٌة الطوٌلة االثقل بٌن القدماء والمحدثٌن ) مقاربات لسانٌة  م.د جواد كاظم   .12



 المثنى جامعة –كلية التربية االساسية 
 0200\0202البحوث المنشورة والمقبولة للنشر للعام الدراسي 

 

 فً البناء العمٌق للكلمة العربٌة(

 اثر الروابط اللفظٌة فً التماسك النصً فً قصٌدة الحمى للمتنبً -1 ا.م.د حسن هادي نور  .13
 ابن حمدٌس الصقلً زاهداا  -2

 منشور
 مقبول

 دولً
 محلً

 Synthesis, characterization, in vitro antioxidant -1 م.د حسنٌن جمهور جاسم  .14
and anticancer activity of novel thiazolidine-4-

one derivatives   تحضٌر وتشخٌص مشتقات جدٌدة

اون ودراستها مختبرٌا كمضادات لألكسدة -4-للثاٌوزولٌدٌن
 والسرطان

2- Synthesis, characterization and Theroretical 
Study of Two Novel Azo Dyes 

 سكوبس منشور

 قواعد غراٌس ونظرٌة المالءمة مقاربة منهجٌة -1 م.م حمد عدل ناصر  .15
هـ القصٌدة  374الكفاٌة التواصلٌة عند ابن نباتة الفارضً ت  -2

 مثاال

 محلً مقبول

 Jujlans regia bark, as a mouth wash for the treatment -1 ا.م.د رحٌم عناد خضٌر  .16
of aggressive gingivitis 

2 - The relation of Probiotic Treatment to Periodontal 
Pocket Comparison to Chlorohexidine 

 سكوبس منشور

 محلً مقبول محاكم التفتٌش االوربٌة ا.م.د رٌاض رحٌم حسٌن  .17

موقف ترومان دومافٌسكً من انقالب جوزٌف بٌلسودسكً فً  -1 م. زهراء رزاق   .18
 1926بولندا 

دور جوزٌف بٌلسودسكً فً معالجة الظروف السٌاسٌة  -2
 1922-1918واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً بولندا 

 محلً مقبول

 Sensitivtiy of Cadmium sulfide under the -1 م. زٌد سعود  .19
Influence of Both substrate Temerature and Gas 

operation 
2- Aluminum doping nanostuctuctured CuO Thin 

films to enhancement some physical properties 

 دولً منشور

تأثٌر اخالقٌات االعمال فً فاعلٌة تقارٌر محاسبة المسؤولٌة فً  -1 م.م سهاد جٌاد مطرود  .21
ظل تباٌن ثقافة الوحدة االقتصادٌة دراسة استطالعٌة على عٌنة 

 من المحاسبٌن فً الشركات الصناعٌة العراقٌة   
دور مؤشر السٌولة المصرفٌة فً الرقابة االشراقٌة للبنك  -2

 المركزي العراقً على المصارف المتخصصة
 فروقات الضرائب المؤجلة على القوائم المالٌة اثر -3

 منشور
 مقبول

 محلً

عود الضمٌر فً القراءات القرآنٌة كتاب الكشف عن وجه  -1 ا.م.د سٌرٌن حسٌن كاظم  .21
 القراءات و عللها لمكً القٌسً

 اثر موقع الكلمة فً الجملة -2
 قراءة عمرو بن فاٌد جمع وتحقٌق ودراسة -3

 2دولً  مقبول
 1محلً 

 First-Priciplescaiculations of thermoelectric transport صاحب عبدالخضر حسن م.م  .22
properties of ternary and quaternary of bulk chalcogen 

ides crystals 

2-First-Priciplescaiculations of the Structural,Electronic, 
Optical, and Mechanical Properties of 21 Pyrophosphate 

crystals   

 سكوبس منشور

 النص القرآنً ومعٌارٌة النحو العربً -1 ا.م.د ظافر عبٌس عناد  .23
 اسلوبٌة الموجهات الحجاجٌة فً خطب االمام الحسن)علٌه السالم(-2

 محلً مقبول

 عربً مقبول بنٌة القصٌدة الٌتٌمة للمنبجً ا.م.د عباس صادق   .24

 الةلالمام علً ع فً عصر الرسٌاسً الدور الس -1 ا.م عباس عبٌد  .25
 منهج ابن هشام ومواردة فً كتاب السٌرة الذاتٌة - 2

 اثر الحركات المناوئة على الدولة العباسٌة -1

 محلً مقبول

ادارة -ثقافة القٌادة التبادلٌة من وجهة نظر العاملٌن )مقاربة انثرو -1 ا.م.د عدنان مطر ناصر  .26
 فً مصنع نسٌج الدٌوانٌة(

العالقات االجتماعٌة للجٌرة فً الحً السكنً فً مدٌنة :مقاربة  -2

 عربً منشور



 المثنى جامعة –كلية التربية االساسية 
 0200\0202البحوث المنشورة والمقبولة للنشر للعام الدراسي 

 

 فً االنثروبولوجٌا الحضري )الحً العسكري الغربً أنموذجا(

 شعر سحٌم بن وثٌل الرٌاحً دراسة صوتٌة -1 ا.م.د علً عواد مٌزر  .27
 ماهٌة االنسجام الصوتً بٌن القدماء والمحدثٌن -2

 عربً منشور
 دولً

  sugar based cationic  magnetic core-shell silics -1 موسى مندلم. عمار   .28
nanoparticles for nucleic acid  extraction 

2- Surface fabrication of Magnatic core-shell sillica 
based on porylene diimide nanoparticale as 

fluorescent dye for nucleicoe uisualization 

 سكوبس منشور

 1924-1871بوغدوفان ودورة السٌاسً فً منغولٌا الخارجٌة  -1 ا.م.د فاطمة جاسم   .29
ازمة تشكٌل الهوٌة الوطنٌة العراقٌة ابان السٌطرة العثمانٌة  -2

1534-1918 
 1991-1925التعلٌم فً منغولٌا الخارجٌة للمدة   -3
 دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة 1913التبتٌة لعام -المعاهدة المنغولٌة -4
ً العراقً زهٌر كاظم عبود دراسة فً حٌاتة الكاتب والقاض -5

 وسٌرتة الذاتٌة
 1963-1616المنغولٌة للمدة -العالقات الروسٌة -6

 2منشور 
 4مقبول 

منشور محلً 
2 

مفبول محلً 
3 

مقبول دولً 
1 

 التنمٌة المستدامة فً الخطاب القرآنً التشرٌع والجزاء انموذجا -1 ا.م فرقان محمد عزٌز  .31
بسلسلة معادالت فً نص ترتٌبً ٌوضح الحصة الدوال القرآنٌة  -2

 المالٌة للرجل والمرأة
الٌات ضبط االستهزاء /التنمر )المستهزئ المستهزا به( العقاب  -3

 فً الخطاب االلهً
الٌة ضبط االستئذان لدخول البٌوت وغرفها بنوعها المسكونة  -4

 والغٌر مسكونة
بنوعٌها  الٌات ضبط المعامالت الحٌاتٌة غٌر التجارٌة والتجارٌة -5

 الدورٌة والغٌر دورٌة 

 4منشور 
 1مقبول 

منشور محلً 
4 

مقبول محلً 
1 

تداعٌات الحرب االهلٌة فً الوس وتأثٌرها على العالقات  -1 م.د كوثر عبد الحسن عبدهللا  .31
 1961-1963االمرٌكٌة 

الصحفً والكاتب المسرحً سعدهللا ونوس دراسة فً حٌاتة  -2
 وسٌرته الذاتٌة

فً تاٌلند واثرة على السٌاسة الخارجٌة  1932انقالب عام  -3
 التاٌلندٌة

الدور التاٌلندي فً مساندة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً الحرب  -4
 1861االهلٌة 

الصراع بٌن الدستور واالستبداد فً حكومة احمد خان مشٌر  -5
 1919-1918السلطنة فً اٌران 

 1963-1616المنغولٌة للمدة -العالقات الروسٌة -6

ل عالمً مقبو مقبول
1 

مقبول عربً 
1 

مقبول محلً 
2 

 الفنون التشكٌلٌة فً المدن العراقٌة )مدٌنة السماوة انموذجاا( -1 ا.م.د كوثر عبدالصاحب  .32
 الفن البٌئً والفضاء )العراق انموذجا( -2

 محلً مقبول

ٌَّة  -1 ا.د لؤي خزعل جبر  .33 ام ٌَّة الصدَّ ٌَّة لإلبادات الجماع ٌَّة االجتماع ٌَّات النفس الدٌنام
ٌَّة فً العراق.  Social Psychological dynamics ofوالداعش

the Saddamist and ISIS genocides in Iraq. 
 الشر االخالقً وانتاج الشر البشري -2
 العنف المقدس بنٌته واخالقٌاته وتأوٌالته -3
 الظاهرة الكورونٌة فً علم النفس االجتماعً -4
 الموت المؤدلج االسباب الجذرٌة لالرهاب -5
 علً الوري ظاهرة سوسٌوثقافٌة -6
 ثقافة الموت االرهاب والتعصب والدوغماتٌة واالصولٌة -7
 الشخصٌة التسلطٌة وهم القوة وقوة الوهم -8
 التفكٌر الرغبً التشوهات المعرفٌة والتبرٌرات القاتلة -9

 تفسٌرات الفقر فً العراق البنٌة والمتغٌرات التنبؤٌة -11
 النفسٌة االجتماعٌة سٌكولوجٌة الفساد الدٌنامٌات والسٌاقات -11

 11منشور 
 1مقبول 

منشور محلً 
11 

مقبول محلً 
1 

 دولً مقبول تحوالت النسق فً شعر ابً البقاء الرندي -1 م.د لقاء عبدالزهرة اسماعٌل  .34

 عربً مقبول  الحوار فً الرسالة الموضحة للحاتمً قراءة حجاجٌة ا.م.د لؤي كرٌم عطٌة  .35



 المثنى جامعة –كلية التربية االساسية 
 0200\0202البحوث المنشورة والمقبولة للنشر للعام الدراسي 

 

 1815-1814الدبلوماسٌة االوربٌة فً مؤتمر فٌنا  -1 ا.م.د ماجد عبدالزهرة  .36
 الدول االوربٌة فً مؤتمر فٌنا دراسة بٌن األهداف والنتائج -2
 1661-1649البرلمان البرٌطانً خالل الحكم الجمهوري  -3
الصراع بٌن الدستور واالستبداد فً حكومة احمد خان مشٌر  -4

 1919-1918السلطنة فً اٌران 

 3منشور 
 1مقبول 

 منشور دولً
3 

مقبول دولً 
1 

 التطورات الساسٌة فً إنكلترا حتى حركة اإلصالح الدٌنً -1 م.د محمد جبار خضٌر  .37
-1969التطور االداري والتنظٌمً لوزارة التربٌة العراقٌة  -2

1991 
تعلٌم االناث فً بادٌة السماوة ) مدرسة هاجر االبتدائٌة للبنات  -3

 انموذجا(

 مقبول دولً مقبول
 مقبول محلً 

 تجارة مدٌنة جدة من خالل كتب الجغرافٌةوالرحالت•  -1 محمد وادي شناوة ا.م.د  .38
( فً كتابه 726الدعاء آدابه وشروطه عند العالمة الحلً )ت -2

 منهاج الصالح فً اختصار المصباح
انبٌاء أولً العزم ) علٌهم السالم( فً مروٌات االمام الصادق  -3

 )علٌة السالم( فً كتب تفاسٌر الشٌعة

 منشور
 مقبول

 منشور محلً
 مقبول محلً

 Bifurcation and stability analysis for an Bacterial -1 ا.م.د مرتضى محمد  .39
Meningitis spreading with stage structure 

 مقبول محلً مقبول

دور مبادى النمو الذكً فً استدامة البٌئة السكنٌة )دراسة لمشروع مجمع  ا.م.د هاتف لفتة فنٌن  .41
محافظة النجف فً جمهورٌة العراق ومشروع ضاحٌة  قرٌة الغدٌر فً

الباسل فً محافظة طرطوس فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة( دراسة 
 مقارنة

 عربً منشور 

   COVID-19 and Fungal Infcetion ا.م.د هدى رحٌم هاشم  .41

 دولً منشور للمتنبًاثر الروابط اللفظٌة فً التماسك النصً فً قصٌدة الحمى  ا.م.د ورود سعدون عبد  .42

 


