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 (1جدول رقم )

 

 (2رقم )جدول 

العام  اسم المجلة اسم الباحث عنوان البحث المنشور ت
 الدراسي

المفاصلة بين ايات البصر والعمى في القران الكريم )دراسة  1
 موضوعية(

 2017 مبدأ –الجامعة العراقية  د. قيس جليل كريم

توقف الثوابت الكونية لصفوة من عباد هللا الصالحين لغايات ربانية من  2
 قرانيمنظور 

 2017 مبدأ –الجامعة العراقية/  =

نماذج من منهج القران الكريم في وسائل التربية والتعليم )دراسة قرانية  2
 تربوية (

 2015 ديوان الوقف السني =

 2015 العلوم اإلسالمية /االنبار د. طه إبراهيم شبيب /د. قيس جليل كريم وقفات تأملية في سورة القارعة 3

-75حاشية عصام الدين االسفراييني على تفسير البيضاوي من االية) 4
 ( دراسة وتحقيق100

 2015 العلوم اإلسالمية /بغداد د. قيس جليل كريم

 الكلية / التربية للعلوم اإلنسانية القسم / علوم القران والتربية اإلسالمية 
 

 

 العام الدراسي

 عدد البحوث المنشورة في مجالت عراقية وعالمية
 )ال تمتلك معامل تأثير(

 مجالت عالميةعدد البحوث المنشورة في 
 معامل تأثير( ذات)

 عالمية عربية عراقية

2011-2012 30 3 1 1 

 ال يوجد 1 ال يوجد 16 2012-2013

 1  1 ال يوجد 16 2013-2014

 ال يوجد ال يوجد   3 13 2014-2015

 ال يوجد ال يوجد  6 14 2015-2016

 ال يوجد ال يوجد  13 20 2016-2017
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القول المبين في التكبير سنة المكيين لسلطان بن ناصر الجبوري دراسة  5
 وتحقيق

 2014 ماليزيا د. طه إبراهيم شبيب

الدوافع واألسباب لتبويب األبواب في كتب توجيه القراءات/ كتاب  6
 هـ437الكشف لالمام مكي بن ابي طالب القيسي ت 

 2013 العلوم اإلسالمية / بغداد =

 2017 الجامعة العراقية = تحفة جامع االسرار في تفسير البسملة وفاتحة النوار دراسة وتحقيق 7

 2012 ديوان الوقف السني د. احمد ختال مخلف من قبل المحتل اذا وجدت في السوقحكم أموال المسلمين المسروقة  8

األسباب والدوافع لتبويب األبواب )الكتب والموضوعات( في كتب  9
 الحنفية بدائع الصنائع انوذجا  

كلية التربية للعلوم  =
 اإلنسانية / جامعة االنبار

2012 

 2013 اإلسالمية / الرماديالعلوم  = االختالط ضوابطه وفوائده 10

 2013 العلوم اإلسالمية / الرمادي = اثر الحكم الوضعي في عقود الصبي 11

البحوث والدراسات  = أساليب تأديب الزوجة في ضوء الوسائل الحديثة 12
اإلسالمية / ديوان الوقف 

 السني

2014 

 2014 اإلسالمية / الرماديالعلوم  = مالمح من منهج ابن مفلح في كتابه أصول الفقه 13

االدب والفنون / االمارات  = اإلشارات الضوئية والمرورية وعالقتها بالمقاصد الشرعية 14
 العربية المتحدة

2014 

البحث العلمي في االداب  = اإلشارات الضوئية والمرورية وعالقتها بالمقاصد الشرعية 15
كلية البنات جامعة عين 

 شمس

2016 

 2016 الجامعة العراقية = الكفار عند اسالمهم انكحةما استحسنه االمام القاسان في  16

 2017 الجامعة العراقية = مسائل االيالء التي استحسنها االمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع 17

 2011 العلوم اإلسالمية د. حميد شاهر فرحان تأمالت في قصة الثالثة الذين خلفوا 18

جامعة تكريت / كلية  = العصبة في القران الكريم 19
 التربية للعلوم اإلنسانية

2013 

السودان جامعة النيلين  = نظرات تدبرية في سورة العصر 20
 الدراسات العليا

2016 

الدراسات اإلسالمية الوقف  = اية الدين دراسة موضوعية 21
 السني

2017 
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 2017 مجلة عين شمس عبد عطاهللا محمدد.  تأمالت قرانية في جريان الرياح 22

القول المبين في صفة الحلم وسعة الصدر لالنبياء والمرسلين من خالل  23
 القران الكريم

 2017 الجامعة العراقية مبدأ =

 2015 مجلة األستاذ = اراء عبد هللا بن ابي نجيح التفسيرية 24

واثرها في تنوع الوقف عند االشموني في كتاب منار  القراءات القرانية 25
 الهدى

 2013 كلية المعارف =

 2013 الجامعة العراقية د. عبد الرحمن عباس اثر القواعد األصولية في الترخيص في مسائل الخالف 26

األحاديث التي ضعفها االمام أبو داود بسبب االرسال من كتابه السنن  27
 نقدية من كتاب الطهارة دراسة

 2016 الجامعة العراقية مبدأ د. محمود جميل مجبل

كلية –جامعة االنبار  = ضوابط التعايش المشترك في المجتمع اإلسالمي 28
 التربية للعلوم اإلنسانية

2016 

االحاديث التي ضعفها االمام أبو داود بسبب النكارة من كتابه السنن من  29
 كتاب الطهرة دراسة نقدية

–كلية العلوم اإلسالمية  =
 بغداد

2016 

 2015 تكريت للعلوم اإلنسانية = أبو مسهر الدمشقي واقواله في الجرح والتعديل جمع ودراسة 30

الرواة الذين ضعفهم االمام االزدي الوارد ذكرهم في كتاب تقريب  31
 التهذيب دراسة نقدية

 2014 بغداد –األستاذ  =

 2013 بغداد –األستاذ  = االلفة في الصحيحين دراسة تحليلية االحاديث الداعية اى 32

 2013 بغداد –األستاذ  = احاديث الثناء في السنة النبوية 33

كلية أصول الدين الجامعة  = أبو القاسم الطبري الاللكائي وأقواله في الجرح والتعديل جمع ودراسة 34
 العراقية

2013 

الجامعة  –كلية التربية  = االحاديث النبويةالصلح مع أهل الكتاب في ضوء  35
 المستنصرية

2012 

 2012 بغداد –بيت الحكمة  = احاديث التختم في السنة النبوية دراسة وتحليل 36

لعب األطفال في ضوء االحاديث النبوية ودورها في التنمية العقلية  37
 للطفل

جامعة ال البيت األردن  =
مؤتمر معهد البحوث 

 اإلسالميةوالدراسات 

2012 

 2011 بغداد –كلية التربية للبنات  = ثالثيات االمام الدارمي في سننه دراسة وخريج 38
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رات ومؤتم 1990الحياة االسرية والمرأة بين مؤتمر القاهر اإلسالمي  39

 وحركات عولمتها

كلية اآلداب ـ جمهورية  د. فوزي تركي خليفة
 مصر

2017 

 –مجلة البحوث اإلسالمية  = من الكتابين ومواليهم وأعوانهم 2003عام احكام من احتل العراق  40
 ديوان الوقف السني

2017 

الترجيحات الفقهية لالمام ابي إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب في  41
 االذان واإلقامة واالمامة

 2017 جامعة بغداد -مبدأ =

من أهم أسباب الفساد اإلداري  –حلت بجل الرشوة عليها  –تسميات  42
 ودواعيه

جامعة  –مجلة األستاذ  =
 بغداد

2014 

جامعة  –مجلة األستاذ  = توثيق الديون واالشهاد عليها 43
 بغداد

2011 

جهار لألبحاث المتقدمة  د. محمد عبيد جاسم اعتراضات الجويني على الماوردي في االحكام السلطانية 44
 )ماليزيا(

2011 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  = الشبهة في الركن الشرعي والجنائي للعقوبةاثر  45
 اإلسالمية

2012 

 –مجلة جامعة االنبار  = حقيقة صوم يوم عاشوراء 46
المؤتمر العلمي الثاني 
 –لكلية العلوم اإلسالمية 

 الرمادي

2012 

في الحيوان مأكول اللحم )الغنم( عند أبي حنيفة  األجزاء المستخبثة 47
 النعمام )رحمه هللا( ومدى اتفاق رايه مع كشفه الطب الحديث

مجلة جامعة االنبار للعلوم  =
 اإلسالمية

2015 

مجلة بحوث كلية االداب  = الجنايات الموجبة للحدود بين الشريعة والقانون العراقي 48
 جامعة المنوفية

2017 

 2011 مجلة األستاذ د. عدي مصعب حسون زيد ابن حزم في الكتب التسعة جمع وتخريج مرويات 49

 –مجلة جامعة االنبار  = ظل هللا ومن يندرج تحته في االحاديث النبوية المقبولة 50
المؤتمر العلمي الثاني 
 –لكلية العلوم اإلسالمية 

 الرمادي

2012 

 2017 اليمن –مجلة القلم  = مقارنةاقوال ابن وارة في الرجال جمع وراسة  51
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ر في االحاديث التي حكم بضعفها االمام العيني في كتابه "نخب األفكا 52
 تنقيح مباني االخبار" "باب السالم في الصالة"

جامعة االنبار للعلوم  =
 اإلسالمية

2017 

بيان الراجح من الخالف الفقهي بين االمام أبي حنيفة واالمام مالك عن  53
طريق كتاب "الحجة" لمحمد بن الحسن الشيباني قسم العبادات "كتاب 

 الطهارة"

م.م. منتظر وديع رشيد ـ د. محمد عويد 
 جبر

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلسالمية

2013 

م.م. منتظر وديع رشيد ـ م.م. أنور ماجد  اطالق العيارات النارية في المناسبات من منظور شرعي 54
 خالد

العراقية مركز الجامعة 
البحوث والدراسات 
 اإلسالمية )مبدأ(

2017 

دراسات عربية وإسالمية  د.باسم محمد حسين علي شروط احياء األرض الموات 55
 القاهرة( –)مصر 

2016 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  = حكم الزيادة على القرض 56
 اإلسالمية

2016 

 –كلية العلوم اإلسالمية  د. محمد عويد جبر نوازل االنجاب المعارضة لحفظ االنساب دراسة مقاصدية 57
 بغداد

2014 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  مشترك /= عورة المراة المسلمة واثرها في تقييد تصرفها 58
 اإلسالمية

2014 

مجلة الفنون واالدب  = اإلشارات الضوئية المرورية وعالقتها بالمقاصد الشرعية 59
وعلوم االنسانيات 

 واالجتماع

2016 

 –كلية العلوم اإلسالمية  = مبدأ الصلح وأثره في حل النزاع في المعامالت المالية 60
 تكريت

2016 

 2015 تكريت –العلوم اإلسالمية  = حكم المنفعة الناتجة عن القرض 61

 2011 األستاذ د. محمد خلف عبد مرويات ابن حزم في الكتب التسعة دراسة وتحليل 62

شبهات المستشرق األلماني رودي باريت حول السنة من خالل كتابه  63
 محمد والقران

مجلة جامعة االنبار للعلوم  =
 اإلسالمية

2012 

الجامعة المستنصرية /  د. نافع حميد احكام رد القرض في الفقه اإلسالمي 64
 التربية األساسية

2011 

الجامعة المستنصرية /  = الخامسة االية المائدة سورة في ونكاحهم الكتاب اهل طعام 65
 التربية األساسية

2012 
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 كتابه في الكالمية الفرق على الرد في  العقدية واراه  ابادي العظيم 67
 داود ابي سنن شرح المعبود عون

 2015 االعظم االمام كلية د. زياد رشيد حمدي

الجامعة العراقية مركز  = (هـ1200 ت) للطرابزوني المؤمن تكفير عدم في رسالة 68
البحوث والدراسات 
 اإلسالمية )مبدأ(

2017 

 دراسة( هـ940 ت) باشا كمال البن والقدر الجبر مسألة في رسالة 69

 وتحقيق

 االسالمية الدراسات كلية =
 باإلسكندرية للبنات

2017 

 

مجلة جامعة االنبار للعلوم   حميد سويدان د. ماجد حديث الغرباء دراسة حديثة نقدية  70
 اإلسالمية

2012 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  = اقوال ابن قانع في الرجال  71
 اإلسالمية

2014 

مرويات العبادلة الثالث عن ابي لهيعة المعلولة في سنن ابي داود وابن  72
 ماجة 

 2016 دار العلوم القاهرة  =

 2016 الجامعة العراقية  = المستور عند الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب دراسة حديثة نقدية  73

مجلة جامعة االنبار للعلوم   د. حازم محمد ثميل المقدمة البي الليث السمرقندي دراسة وتحقيق الجزء األول  74
 اإلسالمية

2013 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  = باب الصوم من كتاب المصفى البي البركات النسفي دراسة وتحقيق  75
 اإلسالمية

2013 

 2017 الجامعة العراقية  د. عبد هللا كريم عليوي  مرويات االمام الدرامي في السنن األربعة أبواب الصالة  76

  2014 عظم االمام األ = منهج االستدالل العقدي عند النورسي  77

االحاديث التي استشهد بها المزي من مسند االمام احمد في كتابه تحفة  78
 االشراف جمع ودراسة 

–كلية العلوم اإلسالمية  =
 بغداد 

2011 

 –كلية العلوم اإلسالمية  = ك الجادة وتطبيقها عند ابي حاتم الرازي سلو 79
 تكريت 

2011 

 2012 العلوم اإلسالمية االنبار  = الحافظ ابن المظفر البغدادي وجهوده في خدمة السنة  80

 االسالمية العلوم كلية مجلة د. صهيب عباس عودة  الحقوق وضمان الشريعة ضوابط بين العقود في الجزائي الشرط 81
 تكريت جامعة

2017 

 االسالمية العلوم كلية مجلة د. صهيب عباس عودة  ( مقاصدية دراسة)  االنساب لحفظ المعارضة االنجاب نوازل 82
 تكريت جامعة

2013 
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 2016 الجامعة العراقية = وتنزيال   تأصيال   باالبطال النص على العائد االستنباط قاعدة 83

والمقاصد المعاني وتحديد النصوص تقعيد في والنظر التأمل 84  2016 كلية العلوم القاهرة = 

 2017 الجامعة العراقية  = المعاصرة المكلفين أفعال في وأثره االصوليين عند القصد 85

 االسالمية العلوم كلية مجلة = والمفاسد المصالح بين الموازنة مسالك 86
 تكريت جامعة

2016 

  االسالمية العلوم كلية جلة = .االصوليين عند االمارة مباحث 87
 بغداد جامعة/

2011 

 التربية كلية/  بغداد جامعة = . االصولين عند والنهي االمر في والتراخي الفور 88
 رشد ابن

2011 

 للعلوم االنبار جامعة مجلة = . االصولي الفكر في واثره البيان تأخير 89
 االسالمية

2011 

 االسالمية العلوم كلية مجلة = ( مقاصدية دراسة)  االنساب لحفظ المعارضة االنجاب نوازل 90
 تكريت جامعة

2013 

 القران في والصالحين لالنبياء الصدر وسعة الحلم صفة في المبين القول 91
 الكريم

 2017 الجامعة العراقية  د. عبد عطاهلل محمد 

 كلية/  شمس عين جامعة = الرياح جريان في قرانية تأمالت 92
 للبنات التربية

2017 

 االسالمية العلوم كلية مجلة د. سعدون جمعة حمادي موضوعية دراسة ــ الكريم القران في الحق نصرة في ودوره الحيوان 93
 تكريت جامعة

2016 

 التربية كلية/  بغداد جامعة = . الكريم القران في الناس بين االصالح 94
 رشد ابن

2011 

 دراسة ـ الكريم القران في االخوة لترسيخ( أنفسكم) لفظة في تأمالت 95
 موضوعية

 كلية ـ العليا الراسات مجلة =
 ــ النيلين جامعة االداب

 السودان

2016 

 2017 الجامعة العراقية  =  موضوعة دراسة ـ النظام عن الحديث في الكريم القران ايات من نماذج 96

الدراسات في التاريخ  = العفو والصفح في القران الكريم  97
واالثار جامعة بغداد كلية 

 اآلداب 

2012 
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 اراء الزمخشري الفقهية المتعلقة بمسائل الوضوء التي أوردها في 98
 تفسيره الكشاف 

 2011 مجلة األستاذ  م. رياض ناجي 

 االسالمية العلوم كلية مجلة د. عبد القادر عبد الحميد  القرآني المعنى في واثره الصوتي االداء 99
 تكريت جامعة

2015 

 2017 المتحدة العربية االمارات د. قاسم صالح كبع الشعراوي الشيخ خواطر في الكريم القران عربية 100

 2011 المارات العربية المتحدة  = سالمة الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاء دراسة فقهية مقارنة  101

 2013 بريطانيا   –مجلة الحكمة  = مفهوم الضحك في ضوء التشريع اإلسالمي  102

 للعلوم االنبار جامعة مجلة = البيان في الفاظ واقعة الهدهد  103
 االسالمية

2017 

 الصحيح الجامع بشرح التوضيح كتاب في الفقهية الملقن ابن إجماعات 104
 . ونحوه الصيد جزاء باب الحج في

 2017 الجامعة العراقية =

اثر الصورة الظاهرية في ثبوت بعض االحكام الفقهية عند فقهاء الحنفية  105
 وان خالفت النية العبادات 

 للعلوم االنبار جامعة مجلة =
 االسالمية

2013 

 2017 امجد للنشر األردن  = اللقطة والقيم التربوية في مشروعيتها واحكامها  106

مكتبة المجتمع العربي  = سلوكيات العناكب واالكتشافات العلمية  107
 عمان  –األردن 

2017 

 2017 لبنان  = الضحك وتشذيب مظاهره في ضوء الشريعة واالكتشافات العلمية  108

الدكتور عبد الكريم زيدان ومنهجه في االستشهاد بالنصوص القرانية  109
 لكتابه الوجيز في أصول الفقه

 2017 األردن  =

 2017 دار نشر المقتبس لبنان  = البكاء والقيم الجمالية له بصيغة الجمع في النصوص القرانية  120

اصدار مكتبة المجتمع  = السالمة الحسية والفكرية للقضاء في مجلس القضاء  121
 عمان  –األردن  –العربي 

2017 

اصدار مكتبة المجتمع  = القيم الجمالية والتربوية في واقعة النمل القرانية  122
 عمان –األردن  –العربي 

2017 

اصدار مكتبة المجتمع  = قراءة فكرية في مطالع األجزاء القرانية  123
 عمان –األردن  –العربي 

2015 

كيفية التحرر من تلبيس ابليس عند ابن تيمية رحمه هللا في مجالي  124
 العقيدة والفكر 

 2011 عمان  –األردن  =
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 2012 مجلة األستاذ  د. احمد عبد الرزاق جبير  الخضر عليه السالم نبوته وحياته  125

اآلراء العقدية الواردة في عمدة القاري على صحيح البخاري في  126
 السمعيات 

 2012 مجلة األستاذ =

 2012 مجلة دار الحكمة  = ظاهرة االيمو حقيقتها ومخاطرها العقدية وسبل مواجهتها  127

 2012 مجلة األستاذ  د. حسن علي محمود  احاديث الرافدين )دجلة والفرات( في الكتب الستة دراسة وتحليل  128

 2012 مجلة األستاذ  = المكاييل واالوزان الشرعية وما يعادلها باألوزان المعاصرة  129

دراسة  –قبيصة بن ذؤيب ومروياته في االذان والصالة والزكاة  130
 وتحليل 

 2013 مجلة األستاذ  =

استشراف المستقبل من خالل حديث انحسار الفرات عن جبل من ذهب  131
 دراسة موضوعية 

مجلة كلية أصول الدين  =
 الجامعة العراقية 

2013 

 -الروايات المقبوالت في تقريب التهذيب الوارد ذكر من في الصحيحين  132
 دراسة نقدية 

 2014 مجلة األستاذ  =

 –قول ابن عدي ))يجمع حديثه(( في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال  133
 دراسة تطبيقية  

مجلة كلية العلوم اإلسالمية  =
 الجامعة العراقية  –

2014 

مجلة كلية العلوم اإلسالمية  = المنتخب في بيان معرفة أنواع الحديث للجرجاني  134
 الجامعة العراقية  –

2014 

  2014 مجلة األستاذ  = المحبة من توحيد العبادة  135

دراسة منهجية  –استشهادات ابن منظور الحديثة في لسان العرب  136
 تطبيقية 

 2015 مجلة األستاذ  =

االحاديث المشتركة في كتابي صحيحي البخاري والكافي في العبادات  137
 نماذج تحليلية 

 2016 مجلة األستاذ  =

 من بحث  أكثرباللون األحمر هي العالمة الدالة على نفس التدريسي الذي ناشر  =مالحظة: عالمة 
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 أ.م. د. قيس جليل كريم
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