
 الشهادة عنوان البحث اسم الباحث
اللقب 
 العلمي

 العدد اسم اجمللة سنة النشر

 2009 استاذ مساعد دكتوراه فوائد الليل وأسراه تكليف لطيف رزج
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
3 

 تكليف لطيف رزج
توجيه القلوب واالجساد اىل 

 الصالح وترك الفساد
 2010 استاذ مساعد دكتوراه

جملة البحوث والدراسات 
 االسالمية

9 

 تكليف لطيف رزج
الروابط العشائرية وتوظيفها لوحدة 

 اجملتمع االسالمي
 23 جملة االستاذ 2011 استاذ مساعد دكتوراه

 تكليف لطيف رزج
الروابط العشائرية وتوظيفها لوحدة 

 اجملتمع االسالمي
 23 جملة االستاذ 2011 استاذ مساعد دكتوراه

 2015 استاذ مساعد دكتوراه الطيبات وااثرها يف الدنياواالخرة لطيف رزجتكليف 
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
9 



 تكليف لطيف رزج
رؤى عملية لصناعة اعالم اسالمي 

 جديد
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جملة الفنون واالداب 
 واالجتماع

2 

 قبول نشر استاذ مساعد دكتوراه االسالميانزلة التهجري يف الفكر  تكليف لطيف رزح
جملة العلوم االسالمية 

 احلامعة العراقية
 

 قبول نشر استاذ مساعد دكتوراه انزلة التهجري يف الفكر االسالمي تكليف لطيف رزح
جملة العلوم االسالمية 

 احلامعة العراقية
 

 2017 مدرس دكتوراه اآلراء الكالمية للفرقة النَّجَّارية حممد حمسن راضي
جملة كلية العلوم 

جامعة  -اإلسالمية 
 بغداد

50 

 2015 استاذ مساعد دكتوراه مفهوم الربكة يف الفكر اإلسالمي نزار عامر حسني

  -جملة اجلامعة العراقية 
مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية 
 )مبدأ(

34 



 نزار عامر حسني
اإلعالم اإلسالمي وحتدايت العوملة 

 املعاصرةاإلعالمية 
 2015 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

23 

 نزار عامر حسني
الصهيونية العاملية ومنهجيتها 

املعاصرة حملاربة اإلسالم )اإلرهاب 
 والتطرف أمنوذجا  

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
جملة الفنون واآلداب 
وعلوم اإلنسانيات 

 واالجتماع
6 

  جنلة كلية اصول الدين 2012 مدرس دكتوراه جتديد علم الكالم ابراهيمعثمان امحد 

 هباء محيد عبد علي

التفاضل بني املالئكة واألنبياء عند 
األمام ابن الفرس األندلسي من 

دراسة  –خالل كتابه أحكام القرآن 
 عقدية

 ماجستري
مدرس 
 مساعد

2016 
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
24 

 محيد عبد عليهباء 

أدلة وجود هللا عند األمام ابن 
هـ( من 597الفرس األندلسي )تـ

دراسة  –خالل كتابه أحكام القرآن 
 عقدية

 ماجستري
مدرس 
 مساعد

2016 
جملة كلية العلوم 

اجلامعة  -اإلسالمية 
 العراقية

13 



د عبدهللا إبراهيم رحيم 
 جدي اهلييت

حقيقة املنافقني وظواهرهم السلوكلية 
صفاهتم يف ضوء سورة  وبعض

 األحزاب )دراسة موضوعية(
 مبدأ )اجلامعة العراقية( 2009 استاذ مساعد دكتوراه

املؤمتر الثاين لكلية 
 البنات

 هباء محيد عبد علي
دور العقيدة يف حتقيق اإلنسان يف 

 شخصية يوسف عليه السالم
 ماجستري

مدرس 
 مساعد

2017 

 -جملة اجلامعة العراقية 
مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية 
 )مبدأ(

353 

 عثمان امحد ابراهيم
تطور الفكر االشعري يف تقرير 

 املباحث الكالمية االهليات امنوذجا
 2012 مدرس دكتوراه

 -جملة كلية اصول الدين
 اجلامعة العراقية

1 

د عبدهللا إبراهيم رحيم 
 جدي اهلييت

مفهوم الكلمة وداللتها يف القرآن 
 الكرمي

 23 جملة احلكمة 2012 استاذ مساعد دكتوراه

 2014 مدرس دكتوراه الظين والقطعي يف العقيدة االسالمية عثمان امحد ابراهيم
جملة كلية اصول الدين 

 اجلامعة العراقية
4 



قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

قتصاد الأصالة الرقابة الذاتية يف ا
 ميالسالا

 7 جملة كلية املعارف اجلامعة 2007 استاذ دكتوراه

د عبدهللا إبراهيم رحيم 
 جدي اهلييت

منهج الشيخ عبداحلميد بن حممود 
بن طهماز يف تفسريه للقرآن الكرمي 

_دراسة موضوعية )سورة البقرة 
 إمنوذجا(

 2013 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية العلوم 

 اإلسالمية /جامعة االنبار
 املؤمتر العلمي الثاين

 عثمان امحد الراهيم
والتقبيح العقليان يف التحسني 

 العقيدة االسالمية
 2013 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية الشريعة اجلامعة 
 العراقية/مؤمتر

 

قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

قتصادية القوانني استخدام احلرية ا
 يف الفقه اإلسالمي

 2007 استاذ دكتوراه
نبار للعلوم الجملة جامعة ا

 نسانيةالا
5 

 1 جملة اجلامعة العراقية 2014 مدرس دكتوراه ضوابط الفكر االسالمي ابراهيمعثمان امحد 

د عبدهللا إبراهيم رحيم 
 جدي اهلييت

اآلايت املتعلقة ابحلشرات يف القرآن 
 الكرمي)دراسة حتليلية(

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية
22 



قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

قتصادية يف الهداف االجوهر ا
 القرآن الكرمي

 2008 استاذ دكتوراه
نبار المنشورات جامعة ا

 ميةالسالكلية العلوم ا  /
 ولالاملؤمتر العلمي ا

 عثمان امحد ابراهيم
حممود شيت خطاب املفكر والداعية 

 واالديب
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 االسالمية جامعة االنباز

28 

عبدهللا إبراهيم رحيم د 
 جدي اهلييت

مفهوم احلركة وعالقتها ابلزمن يف 
 القرآن الكرمي

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية اإلمام األعظم 

 اجلامعة
21 

قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

سبل احملافظة على احلقوق املالية يف 
 مالسالا

 2009 استاذ دكتوراه
داين/ الجملة دراسات ا
 بغدادبيت احلكمة 

17 

 عثمان امحد ابراهيم
الثابت واملتغري يف فهم العقيدة 

 االسالمية
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 االسالمية جامعة بغداد

48 

قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

مفهوم التفاضل والتكامل يف 
 ميالسالقتصاد االا

 2012 استاذ دكتوراه
داين الجملة دراسات ا
 بغدادبيت احلكمة 

22 



د عبدهللا إبراهيم رحيم 
 جدي اهلييت

ثوابت الدية يف القرآن الكرمي 
ومتغرياهتا يف العرف السائد يف 

 العراق
 2015 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 اإلسالمية /جامعة بغداد

44 

د عبدهللا إبراهيم رحيم 
 جدي اهلييت

ثوابت الدية يف القرآن الكرمي 
العرف السائد يف ومتغرياهتا يف 

 العراق
 2015 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 اإلسالمية /جامعة بغداد

44 

قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

بداع يف الفعاليات التوظيف ا
 االقتصادية مطلب شرعي

 2012 استاذ دكتوراه
نبار للعلوم الجملة جامعة ا

 داريةالقتصادية واالا
10 

أ.م.د.أيسر فائق جهاد 
 اآللوسي

 2009 استاذ مساعد دكتوراه معامل يف طريق االرشاد والتبليغ
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية
3 

أ.م.د.أيسر فائق جهاد 
 اآللوسي

توجيه القلوب واالجساد إىل 
 الصالح وترك الفساد

 2010 استاذ مساعد دكتوراه
جملة البحوث والدراسات 

 اإلسالمية
21 



محودي قيصر عبدالكرمي 
 بطاح

قتصادي يف القرآن المفهوم التغيري ا
 الكرمي

 2012 استاذ دكتوراه
جملة كلية الشريعة اجلامعة 

 بغداد-العراقية
3 

 2015 استاذ مساعد دكتوراه العامل الرابين وأثره يف توحيد االمة أيسر فائق جهاد اآللوسي
جملة جامعة تكريت 

 للعلوم اإلسالمية.
28 

 2008 مدرس دكتوراه مشروعيه القنوت يف صاله الوتر اهلييتد.سليم حامد نصار 
جمله جامعه االنبار للعلوم 

 االسالميه
 املؤمتر العلمي األول

قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

العوامل املؤثرة يف حتسني عرض 
املنتجات من منظور اقتصادي 

 ميالاس
 2013 استاذ دكتوراه

نبار للعلوم الجملة جامعة ا
دارية. الواقتصادية الا

....املؤمتر العلمي الثاين 
قتصاد الدارة وااللكلية ا

 نبارالجامعة ا

 

 د.سليم حامد نصار اهلييت
حكم تعدد صاله اجلمعه يف البلد 

 الواحد
 2015 مدرس دكتوراه

جمله العلوم 
االسالميه/اجلامعه 

 للعراقيه
11 



أ.م.د.أيسر فائق جهاد 
 اآللوسي

التعرف على أصول التصوف عند 
 اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
جملة الفنون واألدب 
وعلوم اإلنسانيات 

 واالجتماع.
7 

حممد طارق محودي 
 اجلبوري

 مدرس دكتوراه اجلذور التارخيية ملفهوم التأويل
أغس2014

 طس
جملة كلية اآلداب جامعة 

 املنصورة
25 

قيصر عبدالكرمي محودي 
 بطاح

املصارف اإلسالمية وإمكانية خماطر 
 إدارهتا

 2016 استاذ دكتوراه
جملة دراسات عربية 

 وإسالمية جامعة القاهرة
58 

أ.م.د. خالد عامر عبيد 
 الشويخ

الصمت ومتعلقاته وفق املنظور 
 اإلسالمي

 م2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية
24 

أ.م.د. خالد عامر عبيد 
 الشويخ

حركات اجلسد وانفعاالته ودورها يف 
 الدعوة اإلسالمية

 م2014 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية
21 

أ.م.د. خالد عامر عبيد 
 الشويخ

آليات الوصول إىل عاملية الثقافة 
 اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة

جملة حبوث مؤمتر مكة  م2014 استاذ مساعد دكتوراه
اخلامس عشر اليت 

 



تصدرها رابطة العامل 
 اإلسالمي

 مازن مزهر ابراهيم داود
التصحيف والتحريف وما ينشأ عنه 

 من اختالف يف احلديث الشريف.
 2012 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

13 

أ.م.د. خالد عامر عبيد 
 الشويخ

الفكرية بني املسلمني اخلالفات 
وتداعياهتا على اخلطاب اإلسالمي 

 املعاصر  وعالجها
 م2014 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلسالمية

18 

 ابراهيم رجب عبدهللا
الدين عند الرصايف من خالل كتابه 

 الشخصية احملمدية
  استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

17 

 ابراهيم رجب عبدهللا حممد
اآلراء الكالمية املنسوبة ملعمر بن 

 ( قراءة فكرية215عباد السلمي )
  استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

21 



 2016 مدرس دكتوراه حكم البيع ابلتقسيط يف االسالم فائز حممد مجعه عبد اجلبار
مركز اجلامعة العراقية/ 

البحوث والدراسات 
 اإلسالمية )مبدأ(

12844 

أ.م.د. خالد عامر عبيد 
 الشويخ

الفكر اإلسالمي بني األصالة 
 واملعاصرة

 م2012 استاذ مساعد دكتوراه

جملة مؤمتر ) الفكر 
اإلسالمي واقع وآفاق (  
يف كلية الرتبية للبنات يف 

 اجلامعة العراقية

 عدد خاص ابملؤمتر

 عبد اجلبارفائز حممد مجعه 
عالج عجز املوازنة العامة يف النظام 

 االقتصادي االسالمي
 2015 مدرس دكتوراه

جامعة بغداد_ جملة كلية 
 العلوم اإلسالمية

43 

 ابراهيم رجب عبدهللا حممد
الفكر الساسي واالجتماعي بني 

قدامة بن جعفر البغدادي وابن حزم 
 االندلسي

 2007 مدرس دكتوراه
االنبار للعلوم جملة جامعة 

 االنسانية
10 



 د.امحد مجعة حممود اهلييت
من مسائل النعت املشكلة يف 
القرآن الكرمي يف ضوء للتفسري 

 الكبري للرازي
 2012 استاذ مساعد دكتوراه

ALMUKEDD
EMA  تركبا جامعة

 ماردين
 

 مازن مزهر ابراهيم داود
تنبيه االلباب العجاز حديث 

الذابب ودحض شبهات كل مفرت 
 وكذاب

 2013 استاذ مساعد دكتوراه
جملة العلوم االسالمية 

 جامعة تكريت
18 

د.عامر عبدالعزيز خليل 
 الساطوري

القياس النحوي لدى اإلمام 
 الشاطيب

 17 جملة كلية املعارف اجلامعة 2013 مدرس 

 ابراهيم رجب عبدهللا حممد

( ھ898عبدالرمحن اجلامي )ت
 الصدور فالسفة الهليات ونقده

 وحدة ملذهب وعرضه واملتكلمني
 الفاخرة الدرة كتابه  يف الوجود

 2007 مدرس دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االنسانية
10 

د.عامر عبدالعزيز خليل 
 الساطوري

التعليل  النحوي لدى اإلمام 
 الشاطيب

 2012 مدرس دكتوراه
جملة كلية العلوم 

 اإلسالمية جامعة األنبار
2 



 ابراهيم داودمازن مزهر 

الرواة املوصوفون بلفظة الوهم 
ومشتقاهتا وتراكيبها عند ابن حبان 

 -يف كتابه اجملروحون اجلزء االول 
 مجع ودراسة

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
جملة العلوم االسالمية يف 

 جامعة االنبار
24 

 ابراهيم رجب عبدهللا حممد
( ھ313مواقف ايب بكر الرازي )ت

 اخلمسة القدماء يف وفلسفته
 2008 مدرس دكتوراه

جملة األستاذ ،كلية الرتبية 
 ، ابن رشد ،جامعة بغداد

4 

د.عامر عبدالعزيز خليل 
 الساطوري

سورة املطففني دراسة يف املفردة 
 والرتكيب اللغوي

  2013 
جملة كلية العلوم 

 اإلسالمية جامعة األنبار
437 

 ابسم حممد عبيد فرحان
اإلنفاق العام يف مبادئ وأهداف 

 اإلسالم
 2008 مدرس دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلسالمية

2 

د.عامر عبدالعزيز خليل 
 الساطوري

الشواهد النحوية لدى ابن الوردي 
 يف كتابه التحفة الوردية

 2017 مدرس دكتوراه
كلية دار العلوم جامعة 

 1/4القاهرة  قبل 
 قبول نشر



 أ.م.د. خالد عامر عبيد
 الشويخ

التقدم العلمي املعاصر وأثره يف 
 ترسيخ  العقيدة اإلسالمية

 م2012 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية
13 

 2007 استاذ مساعد دكتوراه التفسري البياين يف قصة ذي القرنني د.هادي عبيد حسن
جملة جامعة االنبار العلوم 

 االنسانية
10 

    البياين يف قصة ذي القرننيالتفسري  
جملة جامعة االنبار العلوم 

 االنسانية
 

 2009 مدرس دكتوراه البيع وقت النداء لصالة اجلمعة ابسم حممد عبيد فرحان
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية
2 

 2008 استاذ مساعد دكتوراه املسائل الكالمية يف عقيدة املعتزلة د.هادي عبيد حسن
األستاذ جامعة جملة 

 بغداد/كلية ابن رشد
75 

 د.هادي عبيد حسن
املسائل الكالمية عند اإلمام 
الشاطيب يف كتابيه االعتصام 

 واملوافقات
 2009 استاذ مساعد دكتوراه

جملة األستاذ جامعة 
 بغداد/كلية ابن رشد

83 



 2009 مدرس دكتوراه القدر واملدة اليت حيرم فيها االحتكار ابسم حممد عبيد فرحان
جملة االستاذ يف كلية 

الرتبية ابن رشد جامعة 
 بغداد

85 

 2009 مدرس دكتوراه القدر واملدة اليت حيرم فيها االحتكار ابسم حممد عبيد فرحان
جملة االستاذ يف كلية 

الرتبية ابن رشد جامعة 
 بغداد

85 

 د.هادي عبيد حسن
جدل املعتزلة بني العقيدة والفلسفة 

اثبات املعتزلة دراسة حتليلية يف 
 ألوهية هللا ووجوده

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
دراسات عربية وإسالمية/ 

 جامعة القاهرة
55 

 ابسم حممد عبيد فرحان
اللقطة والتقديرات الشرعية املتعلقة 

 هبا يف الفقه اإلسالمي
 2016 مدرس دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

28 

 د.هادي عبيد حسن
الدنيا عند بديع الزمان النورسي 
وارتباطها بعقيدة اآلخرة رؤية 

 معاصرة
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 االسالمية/جامعة االنبار

24 



 د.هادي عبيد حسن
مذهب أهل التصوف عند اإلمام 

 الشاطيب
 2008 استاذ مساعد دكتوراه

املؤمتر العلمي األول كلية 
 العلوم اإلسالمية

 

 د. خلدون نوري امساعيل
القواعد الذهبية للحفاظ على 

 األحاديث النبوية
 2015 مدرس دكتوراه

جملة جامعة االنبار 
 االسالمية

 7،2ط، 

ا.م.د ادريس عسكر 
 حسن

الرواة املتهمون ببدعة اخلوارج 
ومروايهتم يف صحيح البخاري/دراسة 

 نقدية
 22 االسالميةجملة اجلامعة  2009 استاذ مساعد دكتوراه

ا.م.د ادريس عسكر 
 حسن

الرواة املتهمون ببدعة النصب 
ومروايهتم يف صحيح البخاري/دراسة 

 نقدية
 8 جملة كلية االمام االعظم 2009 استاذ مساعد دكتوراه

 د. خلدون نوري امساعيل
مروايت محاد بن زيد يف كتاب علل 

 ابن ايب حامت
 2015 مدرس دكتوراه

 كلية الرتبية للعلوم
 االنسانية

( 134 ،125) 



 2015 مدرس دكتوراه تعارض الوقف والرفع عند احملدثني د. خلدون نوري امساعيل
جملة كلية اإلمام األعظم 

 اجلامعة
5795 

ا.م.د ادريس عسكر 
 حسن

 26 جملة اجلامعة االسالمية 2011 استاذ مساعد دكتوراه حادثة الراهب حبريا يف ميزان احملدثني

عسكر ا.م.د ادريس 
 حسن

هجرة عمر بن اخلطاب)رضي هللا 
 عنه(يف ميزان النقد احلديثي

 147 جملة االستاذ 2011 استاذ مساعد دكتوراه

اثري طارق نعمان عبد هللا 
 اجلباري

علل االختيارات القرآنية يف سورة 
 الضحى

 2011 استاذ مساعد دكتوراه
اجمللة العاملية لبحوث 

 القرآن
1 

ا.م.د ادريس عسكر 
 حسن

جهود احلافظ ابن حجر يف الدفاع 
عن من قيل فيه جمهول وله رواية يف 

 صحيح البخاري
 137 جملةاالستاذ 2010 استاذ مساعد دكتوراه

    استاذ مساعد دكتوراه  



اثري طارق نعمان عبد هللا 
 اجلباري

أمساء األفعال يف صحيح البخاري 
 دراسة حنوية

 2012 استاذ مساعد دكتوراه
االنبار للعلوم جملة جامعة 

 اإلسالمية
13 

 ا.م.دادريس عسكر حسن
من قيل فيه غزاء او صاحب 

غزودراسة نقدية يف كتب اجلرح 
 والتعديل

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة 

كليةالعلوماالسالمية/تكر
 يت

26 

اثري طارق نعمان عبد هللا 
 اجلباري

هلجات العرب الواردة يف 
 الصحيحني دراسة حنوية حتليلة

 8 مداد اآلداب 2014 استاذ مساعد دكتوراه

ا.م.د ادريس عسكر 
 حسن

ابواسحاق احلريب واقواله يف اجلرح 
 والتعديل/دراسة مقارنة

 13  2016 استاذ مساعد دكتوراه

ا.م.د ادريس عسكر 
 حسن

منهج الشيخ رشيد اخلطيب يف 
تفسري اايت الصفات من خالل 
تفسريه )اوىل ما قيل يف اايت 

 التنزيل(

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية الرتبية اجلامعة 

 العراقية
 



 د. عبد خملف جواد
أحكام املسبوق يف الصالة دراسة 

 فقهية مقارنة
 2010 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
جامعة  -االسالمية 

 بغداد
25 

 د. عبد خملف جواد
فقه أيب حيىي البلخي دراسة فقهية 

 مشرتكمقارنة. حبث 
 2011 استاذ مساعد دكتوراه

جملة األستاذ تصدرها 
 -كلية الرتبية ابن رشد 

 جامعة بغداد
185 

 د. عبد خملف جواد

فقه اإلمام أيب نصر ابن الّصباغ 
الشافعي يف الطهارة دراسة فقهية 

مقارنة من خالل كتاب حلية 
 العلماء.

 2011 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
12 

 عبد ابراهيم مصلح
REMOVING THE 
EFFECT LIGHT 

FROM IMAGE AND 
 2014 مدرس ماجستري

JOURNAL OF 
AL-ANBAR 

UNIVERSITY 
1 



HUMAN FACE 
DETECTION 

FOR PURE 
SCIENCE 

 عبد ابراهيم مصلح

A Proposed System 
for Real-Time Early 
Warning for Building 
Fire Detection Based 
on Embedded XBee-

PRO RF Modules 
with Data Accuracy 

Appropriation 

 2016 مدرس ماجستري

Journal of 
Information, 

Communicati
on, and 

Intelligence 
Systems 
(JICIS) 

2 

 عبد ابراهيم مصلح

Hybrid Proposed 
Model For 

Automatic License 
Plate Recognition 

 2016 مدرس ماجستري
scientific 

judagment 
journal 

1 



and Distinction 
(ALPRD) 

 د.هادي عبيد حسن
مكانة العقل وعالقته ابلنقل عند 
 نصري الدين الطوسي)دراسة نقدية(

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة دراسات عربية 

 اسالمية/جامعة القاهرة
52 

عبد الرمحن محدي شايف 
 العبيدي

الضرر املادي واملعنوي تعويض 
 الناجم عن فسخ اخلطب

 م 2008 استاذ دكتوراه
جملة كلية املعارف اجلامعة 

 يف العراق
8 

 عبدالرمحن محدي شايف
مناقشة ابن القيم يف دعواه بعدم 

 وقوع طالق الغضبان
 2007 استاذ دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلنسانية

6 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

حقيقة جعل الشارع شهادة املرأة 
نصف شهادة الرجل يف إثبات 
احلقوق وبعض ما قيس على 

 شهادهتا من أمور

 2007 استاذ دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية
7 



عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

األميان املنعقدة بغري هللا أو صفاته 
 عند الفقهاء

 2008 استاذ دكتوراه
املؤمتر العلمي األول جملة 

لكلية العلوم اإلسالمية 
 جامعة األنبار -

1 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

حكم ما يسمى ابلبرية اإلسالمية أو 
 ) شراب الشعري اخلايل من الكحول(

 2009 استاذ دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
1 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

مبخالفة حديث دحض االعتقاد 
 إكفاء القدور للقواعد الشرعية

 42 جملة احلكمة 2010 استاذ دكتوراه

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

التأصيل الشرعي لالحتفال ابملولد 
 النبوي الشريف

 2010 استاذ دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
5 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

املعمول به يف مدى التناقض بني 
عصران وبني ما قاله علماؤان 

األقدمون يف مسألة  إثبات هالل 
 الصوم والفطر

 2012 استاذ دكتوراه

جملة اجلامعة العراقية ، 
بغداد ، مركز البحوث 

والدراسات االسالمية : 
 مبدأ

1 



عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

اعرتاضات إمام احلرمني اجلويين على 
 األحكام السلطانيةاملاوردي يف 

 2011 استاذ دكتوراه
جملة ) جهار لألحباث 

 املتقدمة ( يف ماليزاي
1 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة 
اإلمامية فيما خالف فيه مذهب 

 اجلمهور
 2011 استاذ دكتوراه

جملة جامعة القادسية يف 
 العراق

4 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

رواايت أسد بن عمرو عن أيب حنيفة 
بني خمالفتها لظاهر الرواية ومطابقتها 

 ألصول املذهب
 2012 استاذ دكتوراه

 –جملة كلية الشريعة 
 اجلامعة العراقية

2 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

آراء فقهية شاعت مع أن أصحاهبا 
 رجعوا عنها

 2012 استاذ دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
االسالمية  العدد اخلاص 

ابملؤمتر العلمي الثاين 
لكلية العلوم االسالمية 

 جامعة االنبار -

13 



عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

تعمد أتخري نزول احليض بتناول 
 العقاقري الطبية

 2013 استاذ دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
14 

عبدالرمحن محدي شايف 
 العبيدي

املالكية يف النوازل تؤسس ضوابط 
للمنهج الوسطي املعتدل يف النظر 

 واإلفتاء
 2016 استاذ دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلسالمية

 مقبول للنشر

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

 2005 استاذ مساعد دكتوراه سعد بن معاذ ومواقفه يف القرآن
جملة العلوم اإلنسانية 
واالقتصادية جامعة 

 االنبار
8 

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

األحاديث الواردة يف فضل سورة 
 البقرة يف الكتب الستة

 2006 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلنسانية
3 

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

 2008 استاذ مساعد دكتوراه النذر يف القرآن الكرمي
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 اإلسالمية
 



مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

 2001 استاذ مساعد دكتوراه النيب سليمان عليه السالم يف القرآن

حبث تكميلي لرسالة 
املاجستري يف جامعة 
بغداد كلية العلوم 

 اإلسالمية

 

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

األحاديث الواردة يف الصلوات 
املسنونة على الفرائض اخلمسة يف 

 الكتب الستة
 2002 استاذ مساعد دكتوراه

حبث تكميلي لرسالة 
املاجستري يف جامعة 
بغداد كلية العلوم 

 اإلسالمية

 

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

مصحف اإلمام حممد بن إمساعيل 
هجرية دراسة  790احلليب املنسوخ 

 وصفية حتليلية
 2014 استاذ مساعد دكتوراه

أطروحة الدكتورا يف 
تكريت كلية جامعة 

 الرتبية قسم علوم القرآن
 

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

 161اإلمام سفيان الثوري )
هجرية( وايراده للقراءات القرآنية يف 

 تفسريه
 2015 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلسالمية

24 



عبد الستار عايش عبد 
 علي

تداخل العدتني يف الشريعة 
 االسالمية

 2009 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
1 

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

هجرية(  150مقاتل بن سليمان )
 والقراءات القرآنية يف تفسريه

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
دراسات عربية وإسالمية 

ابلتعاون مع جامعة 
 القاهرة

57 

عبد الستار عايش عبد 
 علي

االستحسانية عند احلنفية يف  املسائل
 الطهارة

 12 جملة كلية املعارف اجلامعة 2010 استاذ مساعد دكتوراه

عبد الستار عايش عبد 
 علي

حكم بيع املال املوقوف واقتضاء 
 املصلحة فيه يف الشريعة االسالمية

 166 جملة االستاذ 2011 استاذ مساعد دكتوراه

مسري عبد حسن سامل 
 الفهداوي

تتمة املعاين وتكملة املثاين يف مقدمة 
القراءات السبع العوايل والثالث 

 الدرر الغوايل
 2017 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلسالمية

30 



عبد الستار عايش عبد 
 علي

ااّلراء الفقهية اليب بكر الصيدالين 
 رمحه هللا يف الزكاة واحلج والصيام

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية الرتبية للبنات 

 اجلامعة العراقية
 

 حسني علي عبدهللا
تقديس اليهود يف الفكرالصهيوين 

 وموقف اإلسالم منه
 2009 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 اإلسالمية. جامعة بغداد

20 

 حسني علي عبدهللا
املسائل العقدية عند اإلمام الشاطيب 

 )مشرتك (
 83 األستاذ 2009 استاذ مساعد دكتوراه

 83 ش 2009 استاذ مساعد دكتوراه مفهوم احلج يف البوذية )مشرتك ( حسني علي عبدهللا

د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

 -كيفيته وهيئته-أحاديث السجود
 يف الكتب التسعة/دراسة وحتليل

 2009 مدرس دكتوراه
جملة كلية الرتبية للعلوم 

 جامعة االنباراالنسانية/ 
4 

د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

سجود التالوة يف الكتب 
 التسعة/دراسة وحتليل

 2009 مدرس دكتوراه
جملة كلية الرتبية للعلوم 
 االنسانية/ جامعة االنبار

1 

د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

 2010 مدرس دكتوراه أحاديث ترويع املسلم/دراسة وحتليل
االستاذ/كلية الرتبية جملة 

 ابن رشد
139 



د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

 2010 مدرس دكتوراه أحاديث اهلدنة/دراسة وحتليل
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
8 

د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

أحاديث احلث على الوفاء 
 ابلعهد/دراسة وحتليل

 2011 مدرس دكتوراه
االستاذ/كلية الرتبية جملة 

 ابن رشد
199 

د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

التخنث واالسرتجال يف السنة 
 النبوية

 2012 مدرس دكتوراه
جملة كلية العلوم 

 االسالمية/جامعة بغداد
29 

د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

مسلسل عاشوراء اليب عبدهللا حممد 
ابألمري بن حممد السنباوي املعروف 

ه(/خمطوطة 1246الصغري )ت
 دراسة وحتقيق

 2014 مدرس دكتوراه
جملة اجلامعة العراقية/مركز 

البحوث والدراسات 
 االسالمية)مبدأ(

 

د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

مروايت العبادلة الثالث عن ابن 
هليعة املعلولةيف سنن أيب داود 

 والنسائي وابن ماجه
 2016 مدرس دكتوراه

جملة كلية دار 
 العلوم/مصر

96 



د.اثمر عبدهللا داود سلمان 
 الشعييب

أحاديث سعيد بن أيب عروبة عن 
قتادة املعلة يف سنن الرتمذي 

 والنسائي وابن ماجه
 2017 مدرس دكتوراه

جملة جامعة تكريت 
 للعلوم اإلنسانية

3 

 2013 استاذ مساعد دكتوراه من احكام اجلنائز املتعلقة ابملرأة د.فراس جميد عبدهللا
 -جملة كلية الشريعة 
 اجلامعة العراقية

3 

 د.فراس جميد عبدهللا
نقل الباحث إبقامة األدلة بصحة 
الوصية الوارث الصنعاين دراسة 

 وحتقيق
 2014 استاذ مساعد دكتوراه

بيت -دراسات األداين 
 احلكمة

27 

 د.فراس جميد عبدهللا
اإلدراك لضعف أدلة حترمي التنباك 

 الصنعاين دراسة وحتقيق
 2012 استاذ مساعد دكتوراه

جملة العلوم اإلسالمية 
 جامعة االنبار

13 

 د.فراس جميد عبدهللا
رسالة يف احكام الصيب املميز يف 

 النكاح النجدي دراسة وحتقيق
 2011 استاذ مساعد دكتوراه

جملة العلوم اإلسالمية 
 جامعة االنبار

11 



 د.فراس جميد عبدهللا
الفوارق الفقهية بني احلرة واألمة يف 

 بعض مسائل النكاح
 2014 استاذ مساعد دكتوراه

جملة العلوم اإلسالمية 
 جامعة االنبار

19 

 عصام خليل ابراهبم
ما يعبد من دون هللا تعاىل يف القرآن 

 الكرمي
 2007 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلنسانية

9 

 2007 استاذ مساعد دكتوراه إذا يف القرآن الكرمي إبراهيمعصام خليل 
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االنسانية
12 

 عصام خليل إبراهيم
األحاديث النبوية يف نبذ التمييز 

 العنصري يف اإلسالم
 2008 استاذ مساعد دكتوراه

مؤمتر كلية العلوم 
جامعة  -اإلسالمية 

 االنبار
1 

 عصام خليل إبراهيم
احلديث النبوي الشريف وصعوبة 

 تقبله لدى طالبه
 2008 استاذ مساعد دكتوراه

اجمللة القطرية للعلوم 
جامعة  -االسالمية 

 بغداد
5 



 2010 استاذ مساعد دكتوراه ردود على طعون العلماء عصام خليل إبراهيم
كلية   -جملة األستاذ 

الرتبية ) ابن رشد( جامعة 
 بغداد

113 

 عصام خليل إبراهيم
مواقف العلماء من رواية سيدان 

احلسن البصري رمحه هللا عن اإلمام 
 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

 2011 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية الرتبية األساسية 

 جامعة املستنصرية -
73 

 عصام خليل إبراهيم
مروايت الصحايب عدي بن عمرية يف 

 الكتب التسعة دراسة وحتليل
 2011 مساعداستاذ  دكتوراه

كلية -جملة اآلداب 
 جامعة بغداد-اآلداب 

98 

 عصام خليل ابراهيم
أحاديث األدوية والعالجات 

السائدة يف عهد النيب صلى هللا عليه 
 وسلم يف الكتب الستة

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
-جملة العلوم اإلسالمية 

 جامعة بغداد
46 

 -عصام خليل إبراهيم  
 صاحلعبد الستار إبراهيم 

األحاديث اليت حكم عليها أبو حامت 
-الرازي ابإلضطراب يف كتابه العلل 

 دراسة نقدية -القسم الثاين 
 2015 استاذ مساعد دكتوراه

جملة دراسات عربية 
جامعة  -وإسالمية 

 القاهرة
61 



 قيصر محد عبد مهيدي
خمالفات االمام الغزايل آلرائه 
االصولية القدمية يف املفهوم 

 واالجتهاد
 2011 استاذ مساعد دكتوراه

جملة العلوم االسالمية 
 جامعة تكريت

6 

 قيصر محد عبد مهيدي
خمالفات االمام الغزايل آلرائه 

 امنوذجا-االمر والنهي-االصولية 
 2011 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

10 

 2012 استاذ مساعد دكتوراه اخلالف واخلروج منه قيصر محد عبد مهيدي
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
13 

 2013 استاذ مساعد دكتوراه اصول الفقة وأثره يف علوم احلديث قيصر محد عبد مهيدي
جملة اجلامعة العراقية 

 للعلوم االسالمية
3 

 قيصر محد عبد مهيدي
خمالفات االمام الغزايل آلئه القدمية 

 يف العام
 2011 مساعداستاذ  دكتوراه

جملة االستاذ كلية الرتبية 
 ابن رشد جامعة بغداد

159 



 قيصر محد عبد مهيدي
خمالفات االمام الغزايل آلرائه 

االصولية القدمية يف االدلة املتفق 
 عليها واملختلف فيها

 2011 استاذ مساعد دكتوراه
جملة اجلامعة العراقية 

 للعلوم االسالمية
 قبول نشر

 2012 استاذ مساعد دكتوراه التلجئة يف الفقه اإلسالمي بيع امحدعبيد جاسم
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
13 

 امحد عبيد جاسم
املسامهة اجلنائية بني الشريعة 

 والقانون
 2011 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

12 

 امحد عبيد جاسم

مأكول األجزاء املستخبثة يف احليوان 
اللحم الغنم عندي حنيفة رمحه هللا 

ومدى التفاق رأيه مع ما كشفه 
 الطب احلديث

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
23 

 امحد رشيد مثيل محادي
أحكام احلياض دراسه وحتقيق 

للشيخ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 
 هجريه.956احلليب املتوىف سنة 

 4 جملة كلية الرتبيه االساسية 2009 مدرس دكتوراه



 امحد رشيد مثيل محادي
أحكام احلياض دراسه وحتقيق 

للشيخ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 
 هجريه.956احلليب املتوىف سنة 

 2009 مدرس دكتوراه
جملة كلية الرتبيه االساسية 

 جامعة االنبار
4 

 امحد رشيد مثيل محادي
الراكد دراسه وحتقيق أحكام املاء 

للشيخ إبراهيم بن حممد بن إبراهيم 
 هجريه.956احلليب املتوىف سنة 

 2009 مدرس دكتوراه
جملة كلية الرتبيه االساسية 

 جامعة االنبار
5 

 امحد عبيد جاسم
األراء الفقهية  أليب بكرالصيدالين يف 

 القضاء دراسة فقهية مقارنة
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جامعة األنبار للعلوم جملة 
 اإلسالمية

27 

 امحد رشيد مثيل محادي

الرهص والوقص ملستحل الرقص  
دراسه وحتقيق للشيخ إبراهيم بن 

حممد بن إبراهيم احلليب املتوىف سنة 
 هجريه.956

 35 جملة اجلامعه العراقيه 2016 مدرس دكتوراه

 2010 مدرس دكتوراه احلكم الشرعي للعب ابلطاولة امحد رشيد مثيل محادي
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
5 



 2008 استاذ مساعد دكتوراه االقرار يف احلدود يف الفقه اإلسالمي حممد عبيد جاسم
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية
8 

 امحد رشيد مثيل محادي
رسالة يف حكم التداوي ابخلمر 
للشيخ أمحد الشباسي املالكي 

 هجريه1992سنة املتوىف 
 2015 مدرس دكتوراه

جملة جامعة كركوك 
 للدراسات االنسانية

2 

 حممد عبيد جاسم
الشهادة على احلدود يف الفقه 

 االسالمي
 11 جملة كلية املعارف اجلامعة 2009 استاذ مساعد دكتوراه

 امحد رشيد مثيل محادي

مسائل من مكروهات الصالة دراسة 
حممد بن وحتقيق للشيخ إبراهيم بن 

إبراهيم احلليب املتوىف سنة 
 هجرية.956

 2015 مدرس دكتوراه
جملة جامعة كركوك 
 للدراسات اإلنسانية

6 

 امحد رشيد مثيل محادي
االجهاض واالسقاط االراديني يف 

 الفقه اإلسالمي وااثرمها الطبية
 2016 مدرس دكتوراه

جملة الفنون واآلداب 
وعلوم االنسانيات 

 واالجتماع
7 



 حممدعبيد جاسم
حكم ما يسمى ابلبرية اإلسالمية)ماء 

 الشعري
 2009 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

1 

 حممدعبيد جاسم
اعرتاضات أمام احلرمني اجلويين على 

 املاوردي يف األحكام السلطانية
 2011 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جهارلالحباث 
 ماليزاي -املتقدمة 

1 

 حممد عبيد جاسم
أثر الشبهة يف الركن الشرعي 

 واجلنائي للعقوبة
 2012 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

14 

 حممد عبيد جاسم
أثر الشبهة يف الركن الشرعي 

 واجلنائي للعقوبة
 2012 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

14 

 2012 استاذ مساعد دكتوراه حقيقة صوم عاشوراء حممدعبيد جاسم
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
13 

األجزاء املستخبثة يف احليوان مأكول  حممدعبيد جاسم
اللحم الغنم عند أيب حنيفة  ومدى 

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
األنبار للعلوم جملة جامعة 

 اإلسالمية
23 



اتفاق رأيه مع ما كشفه الطب 
 احلديث

 حممدعبيد جاسم

األجزاء املستخبثة يف احليوان مأكول 
اللحم الغنم عند أيب حنيفة  ومدى 

اتفاق رأيه مع ما كشفه الطب 
 احلديث

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
23 

 د.حممد سلمان داود
يف اسباب حمبة هللا تعاىل لعباده 

 القران الكرمي دراسة عقاءدية
 2014 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية االمام االعظم 
 اجلامعة

51 

 د.حممد سلمان داود
ادلة وجود هللا عند االمام ابن فرس 

 االندلسي دراسة عقاءدية
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جملة العلوم 
االسالمية/اجلامعة 

 العراقية
13 

 د.حممد سلمان داود
عملية لصناعة اعالم اسالمي  رؤى

 جديد
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جملة الفنون واالداب 
والعلوم االنسانيات 

 واالجتماع
18 



 د.حممد سلمان داود
حقيقة الروح عند ابن امللقن يف كتابه 

 التوضيح
 2014 استاذ مساعد دكتوراه

العلوم االسالمية جامعة 
 االنبار

47 

 د.حممد سلمان داود
املباحث العقاءدية الواردة يف كاب 

التوضيح اليت ظاهرها النقص 
 والتشبيه

 2012 استاذ مساعد دكتوراه
العلوم االسالمية جامعة 

 االنبار
14 

 د.حممد سلمان داود
حقيقة الروح عند ابن امللقن يف كتابه 

 التوضيح
 2014 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم جامعة 
 االنبار

19 

 سلمان داود د.حممد
موقف علماء الفقه والعقيدة من 

مقولة االمام علي عليه السالم )لو 
 كان الدين ابلراي(

 2010 استاذ مساعد دكتوراه
جملة االداب جامعة 

 بغداد
92 

 96 جملة كلية االمام االعظم 2015 استاذ مساعد دكتوراه املاتريدية عقاءدهم وافكارهم د.حممد سلمان داود

 داود د.حممد سلمان
ركاءز املشروع احلضاري االسالمي 
 يف ضوء مقاصد الشريعة االسالمية

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية العلوم 

 االسالمية /جامعة بغداد
10 



هاشم رجب عبد احلكيم 
 عبد هللا

العروة الوثقى يف القرآن الكرمي 
 دراسة حتليلية

 2014 مدرس دكتوراه
جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
21 

هاشم رجب عبد احلكيم 
 عبد هللا

اإلغراء يف القرآن الكرمي. دراسة 
 حتليلية

 2015 مدرس دكتوراه
جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
23 

 2008 استاذ مساعد دكتوراه حكم إمامة الصيب يف الصالة عبد حممود عزيز حممد
جملة كلية العلوم 

 اإلسالمية جامعة بغداد
18 

 حممود عزيز حممدعبد 
حكم الصالة على أعضاء اإلنسان 

 امليت املنفصلة
 2008 استاذ مساعد دكتوراه

املؤمتر العلمي األول 
لكلية العلوم 

اإلسالمية/الرمادي 
 جامعة االنبار

1 

 عبد حممود عزيز حممد
حكم االشهاد على الرجعة أعالم 

 الزوجة هبا
 85  2009 استاذ مساعد دكتوراه



 عزيز حممدعبد حممود 
صريورة الدين األجل عاجل أم 

 انفذآ
 2012 استاذ مساعد دكتوراه

املؤمتر العلمي الثاين/كلية 
العلوم اإلسالمية/الرمادي 

 جامعة االنبار
2 

 عبد حممود عزيز حممد
التظاهرات والثورات يف الشريعة 

 االسالمية
 2012 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار/كلية 
 اإلسالمية/الرماديالعلوم 

474 

 عبد حممود عزيز حممد
ترجيح اإلمام العمراين يف بعض 

مسائل احلج يف كتابه البيان/دراسة 
 فقهيه مقارنه

 2015 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية العلوم 

االسالمية/الرمادي/جامع
 ة االنبار

24 

 عبد حممود عزيز حممد
طرق انعقاد الوصية يف الشريعة 

 والقانون
 2016 استاذ مساعد دكتوراه

جملة الفنون واألدب 
وعلوم اإلنسانيات 
 واالجتماع/االمارات

6 

 عبد حممود عزيز حممد
أتثري الفسق يف األحكام الشرعية 

 مسائل العبادات/القسم االول
 2017 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار/كلية 
 العلوم اإلسالمية/الرمادي

31 



إبراهيم د. حممد نبهان 
 رحيم

من أحكام املهر ومسائله بوصفه 
 حقا من حقوق الزوجة املالية

 2008 استاذ دكتوراه
املؤمتر العلمي األول 
 –لكلية العلوم اإلسالمية

 جامعة األنبار
 عدد خاص ابملؤمتر

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

 –مشروعيته وحكمه  –بيع السلم 
 طرق تطبيقية مشروعة

 11 كلية املعارف اجلامعة  جملة 2009 استاذ 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

من أحكام املرأة احلامل يف الفقه 
 اإلسالمي

 2009 استاذ دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
2 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

الفرق بني التفويض والتوكيل يف 
 الطالق

 2009 استاذ دكتوراه
 –جملة دراسات األداين 

 بغداد -بيت احلكمة 
 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

 –آراء احلسن بن علي أيب طالب 
الفقهية يف  -رضي هللا عنهما 

 الطهارة والصالة
 2010 استاذ دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 االسالمية

 



د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

رواايت أسد بن عمرو عن أيب حنيفة 
الرواية ومطابقتها  بني خمالفتها لظاهر

 ألصول املذهب
 2012 استاذ 

 -جملة كلية الشريعة 
 اجلامعة العراقية

2 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

من األحكام الفقهية لوثيقة املدينة 
 املنورة

 2012 استاذ دكتوراه

املؤمتر العلمي األول 
)وثيقة املدينة املنورة( 
 –مركز دراسات الكوفة 

 النجف

 ابملؤمترعدد خاص 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

أتصيل القضااي الفقهية املعاصرة بني 
 املقاصد والنصوص

 2012 استاذ دكتوراه
 -املؤمتر العلمي الثاين 

 –كلية العلوم االسالمية 
 جامعة األنبار

13 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

علم  –الشيخ إبراهيم رحيم جدي 
 م1984-1933من أعالم األنبار

 2012 استاذ دكتوراه
 -املؤمتر العلمي الثاين 

 –كلية العلوم االسالمية 
 جامعة األنبار

13 



د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

 –احلظ األوفر يف احلج األكرب 
 دراسة وحتقيق

 2011 استاذ دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 االسالمية
 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

حممد بن أيب شريف اإلمام حممد بن 
هـ( ومنهجه يف 906املقدسي )ت 

مقدمات كتابه الدرر اللوامع يف 
 حترير شرح مجع اجلوامع

 2011 استاذ دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 االسالمية
 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

خمالفات اإلمام الطحاوي ألئمة 
مذهبه يف النكاح والطالق والعتاق 

 شرح معاين اآلاثرمن خالل كتابه 
 2013 استاذ دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 االسالمية

 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

من أحكام األقليات غري املسلمة يف 
 اجملتمع املسلم

 2015 استاذ دكتوراه
جملة كلية العلوم 

جامعة  –االسالمية 
 بغداد

44 

د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

واقعية يف فقه تطبيقات فقهية 
 األولوايت يف احلج وآاثرها

 2016 استاذ دكتوراه
 –جملة دراسات األداين 

 بغداد -بيت احلكمة 
 



د. حممد نبهان إبراهيم 
 رحيم

ترجيحات الشيخ عبد الغين 
النابلسي احلنبلي األصولية يف كتابه 

خالصة التحقيق يف بيان حكم 
 التقليد والتلفيق

 2017 استاذ دكتوراه
كلية الشريعة جملة  

 –طنطا  –والقانون 
 جامعة األزهر

842 

بشري محيد عبد عزيز 
 الدليمي

اثر االشاعة يف اجملتمع املسلم ودور 
 القران يف التعامل معها

 2007 مدرس دكتوراه
جملة العلوم االسالمية 

 جامعة االنبار
14 

بشري محيد عبد عزيز 
 الدليمي

 15 جملة العلوم ااسالمية 2008 مدرس دكتوراه اثر الرشوة يف اجملتمع املسلم

بشري محيد عبد عزيز 
 الدليمي

الفنت االربع يف سورة الكهف 
 وعالقتها بفتنة املسيح الدج

 2007 مدرس دكتوراه
املؤمتر االول كلية العلوم 

 االسالمية
 

بشري محيد عبد عزيز 
 الدليمي

الطغيان يف القران الكرمي فرعون 
 امنوذجا

 2014 مدرس دكتوراه
جملة االستاذ جامعة 
 بغداد الرتبية ابن رشد

25 



بشري محيد عبد عزيز 
 الدليمي

الطغيان يف القران الكرمي فرعون 
 امنوذجا

 2014 مدرس دكتوراه
جملة االستاذ جامعة 
 بغداد الرتبية ابن رشد

25 

 امين عبد القادر عبد احلليم
من الفوارق الفقهية بني احلرة واألمة 

 يف بعض مسائل النكاح
 2011 مدرس دكتوراه

جملة كلية العلوم 
جامعة   -اإلسالمية

 األنبار
 

 امين عبد القادر عبد احلليم
األثر اإلقتصادي لوقف أدوات 

 االنتاج
 2013 مدرس دكتوراه

جملة كلية العلوم 
جامعة  -اإلسالمية

 األنبار
20 

 2007 مساعداستاذ  دكتوراه وحدة األداين دعوة يف امليزان د.امحد عبد الرزاق خلف
جملة جامعة االنبار العلوم 

 االنسانية
6 

 2007 استاذ مساعد دكتوراه أبرز املعامل يف سورة الكهف د.امحد عبد الرزاق خلف
جملة جامعة االنبار العلوم 

 اإلنسانية
7 



 2007 استاذ مساعد دكتوراه العدل عند املعتزلة د.امحد عبد الرزاق خلف
جملة جامعة االنبار العلوم 

 االنسانية
9 

 د.امحد عبد الرزاق خلف
املوقف العريب من شخصية النيب 

 صلى هللا عليه وسلم
 2008 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار العلوم 
 اإلنسانية

13 

 2015 استاذ مساعد دكتوراه السرب والتقسيم عند العقليني د.امحد عبد الرزاق خلف
جملة جامعة االنبار العلوم 

 االسالمية
25 

 مي امحد جميد

“The Youth of this 
Tale”: Stephen 
Crane’s Meta-

Narrative of War in 
The Red Badge of 

Courage. 

 2016 مدرس ماجستري
Journal of 

Anbar 
University. 

21 



 مي امحد جميد

• The Fusing of Inner 
Life Theory and 

Outer Life Theory in 
Lorraine Hansberry’s 
A Raisin in the Sun 

and August Wilson’s 
Fences. 

 2015 مدرس ماجستري

International 
journal of 

English 
language and 

literature 
studies. 

3 

 مي امحد جميد

• Metatheater: 
Illusion and Reality 
in Six Characters in 

Search of an Author. 

 2015 مدرس ماجستري
Journal of 

Anbar 
University. 

19 

 مي امحد جميد
• Narrative Closure 

and Genre 
Expectation in 

 2015 مدرس ماجستري
Journal of 

Anbar 
University 

19 



Cormac McCarthy’s 
The Road. 

 د. فراس جميد عبدهللا
احكام األواين والظروف وما فيها 

 من املظروف دراسة وحتقيق
 2013 استاذ مساعد دكتوراه

جملة مركز البحوث 
والدراسات اإلسالمية 

 اجلامعة العراقية
 

 فراس حيىي عبداجلليل
أدب اخلطاب مع هللا تعاىل يف 

 القرآن الكرمي
 10 جملة العلوم اإلسالمية 2015 استاذ دكتوراه

 فراس حيىي عبداجلليل
جهود الشيخ عبداجلليل إبراهيم 

 فيهاهلييت يف التفسري ومنهجه 
 2012 استاذ دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

13 

 فراس حيىي عبداجلليل
ه( ومنهجه 404اإلمام العياين ت)

 يف تفسريه املسمى بغريب القرآن
 2014 استاذ دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

20 

 فراس حيىي عبداجلليل
توجيه القراءات القرآنية العشر يف 

 سورة النور
 2016 استاذ دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

29 



 فراس حيىي عبداجلليل
احتمال العموم واخلصوص وأثره يف 

 اختالف املفسرين
 13 جملة العلوم اإلسالمية 2013 استاذ دكتوراه

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

أصناف البشر اليت أحبها هللا 
 الكرميوأبغضها يف القران 

 2009 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 االنسانية
2 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

أصناف البشر اليت أحبها هللا 
 وأبغضها يف القران الكرمي

 2009 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 االنسانية
2 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

أحبها هللا  أصناف البشر اليت
 وأبغضها يف القران الكرمي

 2009 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 االنسانية
2 

امحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

أثر القراءات القرانية يف توجيه املعىن 
 التفسريي

 2010 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 االسالمية
5 

الرمحن أمحد قاسم عبد 
 حممد

سعيد النورسي وأثره يف تفسري القران 
 الكرمي

 2010 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
5 



أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

اسعيد النورسي وأثره يف تفسري 
 القران الكرمي

 2010 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 االسالمية
6 

قاسم عبد الرمحن أمحد 
 حممد

االمام احلدادي ومنهجه يف تفسريه 
 املسمى ب املوضح يف التفسري

 2011 استاذ مساعد دكتوراه
جامعة األنبار للعلوم 

 االسالمية مج
10 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

القاضي البيضاوي وموقفه من 
 االسرائيليات يف تفسريه

 2011 استاذ مساعد دكتوراه
تكريت جملة جامعة 

 للعلوم االنسانية
 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

القاضي عبد اجلبار ومذهبه االعتزايل 
يف تفسريه املسمى ب الكبري أو 

 احمليط
 2011 استاذ مساعد دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 االسالمية

 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

احملرمات من ماشية االبل يف اجلاهلية 
 املائدة دراسة حتليليةيف سورة 

 2013 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
15 

 2009 استاذ مساعد دكتوراه أشراط الساعة يف القران الكرمي أمحد قاسم عبد الرمحن
ملحق جملة اجلامعة 

 االسالمية العلمية احملكمة
5 



 أمحد قاسم عبد الرمحن
الكرمي بني املسرتك اللفظي يف القران 

 املفسرين واالصوليني
  جملة جامعة تكريت 2011 استاذ مساعد دكتوراه

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة 
 دراسة وحتقيق

 2011 استاذ مساعد دكتوراه
جملة اجلامعة العراقية 

 العلمية احملكمة
11 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

 2012 استاذ مساعد دكتوراه الكرمياالبل يف القران 
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

احتمال العموم واخلصوص وأثره يف 
 اختالف املفسرين

 2013 استاذ مساعد دكتوراه
جملة كلية الشريعة . 

 اجلامعة العراقية
3 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

يف القران  النيب صاحل عليه السالم
الكرمي وأثره يف بناء الشخصية 

 االنسانية
 2014 استاذ مساعد دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 االسالمية . جامعة بغداد

 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

العشار يف القران الكرمي دراسة 
 حتليلية

 2014 استاذ مساعد دكتوراه
جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
20 



عبد الرمحن  أمحد قاسم
 حممد

فضائل املدينة املنورة يف القران 
 الكرمي دراسة موضوعية

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
جملة دراسات عربية 
واسالمية . جامعة 

 القاهرة
57 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

االشكاليات املوضوعة يف ليلة القدر 
 وتوجيهها

 2016 استاذ مساعد دكتوراه

االسالمية جملة الدراسات 
والبحوث االكادميية . 
جامعة القاهرة . جملة 

 قسم الشريعة

69 

أمحد قاسم عبد الرمحن 
 حممد

األسرة احليدرية الكردية وجهودها يف 
 التفسرب

 2016 استاذ مساعد دكتوراه
جملة الفنون واألدب 
وعلوم االنسانيات 

 واالجتماع . ديب
5 

 عثمان خريي انصر
يف العذب حتقيق اهلمزة وختفيفها 

النمري من جمالس الشنقيطي يف 
 التفسري

 41791 مدرس دكتوراه
جامعة االنبار للعلوم 

 االسالمية
19 



امساعيل خليل فرحان 
 حسن

الناسخ واملنسوخ عند ايب احلسني 
البصري من خالل كتابه املعتمد يف 

 اصول الفقه
 19 بيت احلكمة 2009 استاذ مساعد دكتوراه

امساعيل خليل فرحان 
 حسن

ختصيص العام ابملصلحة املرسلة 
 وبعض تطبيقاهتا الفقهية

 2012 استاذ مساعد دكتوراه
جملة االنبار العلوم 

 االسالمية
13 

امساعيل خليل فرحان 
 حسن

التخصيص ابلغرق والعادة عند 
 األصوليني وآاثره الفقهية

 190 جملة األستاذ 2011 استاذ مساعد دكتوراه

 حممد مطين امحد خلف
اجلوانب االجيابية يف حياة البشر 
 واجلوانب السلبية يف حياة البشر

 2005 استاذ مساعد دكتوراه
جملة العلوم االنسانية 

 واالقتصادية
8 

 1 جملة ديوان الوقف السين 2010 استاذ مساعد دكتوراه ادب اخلالف يف املنظوراالسالمي حممد مطين امحد خلف

 2017 استاذ مساعد دكتوراه الغالة تفسريهااايت اساء  حممد مطين امحد خلف
كلية العلوم االسالمية 

 جامعة بغداد
49 



 2017 استاذ مساعد دكتوراه اتمالت يف اايت الوي العلم حممد مطين امحد خلف
كلية العلوم االسالمية 

 جامعة تكريت
3 

 2015 استاذ مساعد دكتوراه هتمة االضطراب يف القران الكرمي حممد مطين امحد خلف
كلية الرتبية للعلوم 

 االنسانية
5 

 أنور ماجد خالد
اإلقرار وأثره يف حد الزان يف الفقه 

 اإلسالمي
 ماجستري

مدرس 
 مساعد

2016 
جملة العلوم اإلسالمية 

 جامعة األنبار
27 

امساعيل خليل فرحان 
 حسن

الناسخ واملنسوخ عند ايب احلسني 
البصري من خالل كتابه املعتمد يف 

 الفقهاصول 
 19 بيت احلكمة 2009 استاذ مساعد دكتوراه

 جماهد حممود امساعيل
احلظ األوفر يف احلج االكرب دراسة 

 وحتقيق
 2011 مدرس دكتوراه

جملة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلسالمية

10 

 جماهد حممود امساعيل
احكام الصيب املميز يف النكاح 

 دراسة وحتقيق
 2011 مدرس دكتوراه

االنبار للعلوم جملة جامعة 
 اإلسالمية

11 



 جماهد حممود امساعيل
اإلدراك لضعف أدلة حترمي التنباك 

 دراسة وحتقيق
 2012 مدرس دكتوراه

املؤمتر الثاين لكلية العلوم 
اإلسالمية جامعة االنبار 

2012 
 

د. حازم عبد الوهاب 
 عارف عبد الرمحن

مروايت عبدة بن ايب لبابة يف الكتب 
 -وحتليلدراسة -التسعة 

 2012 استاذ مساعد دكتوراه
جملة العلوم اإلسالمية 

جامعة تكريت/كلية /
 الشريعة

11 

د.حازم عبد الوهاب 
عارف عبد 

الرمحن/د.سعدي علي 
 فياض

طبقات الصحابة والتابعني عند 
احلاكم النيسابوري يف كتابه )معرفة 

 علوم احلديث وكمية اجناسه(
 2013 استاذ مساعد دكتوراه

جامعة األنبار للعلوم جملة 
 اإلسالمية

15 

د.حازم عبدالوهاب عارف 
 عبد الرمحن

مروايت الصحابية خولة بنت حكيم 
دراسة -)رض( يف الكتب التسعة 

 -وحتليل
 2013 استاذ مساعد دكتوراه

دراسات األداين / بيت 
 احلكمة /بغداد

25 



 حممد سلمان حممود
الوصية الواجبة يف الفقه املقارن 

 دراسة مقارنة –والقانون الوضعي 
 2008 استاذ دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية 

 العلمي األول املؤمتر

 حممد سلمان حممود
هيئة اليدين يف الصالة من تكبرية 

 دراسة مقارنة –اإلحرام حىت الركوع 
 2009 استاذ دكتوراه

األنبار للعلوم جملة جامعة 
 اإلسالمية

4 

 حممد سلمان حممود
هيئة اليدين يف الصالة من الركوع 

 دراسة مقارنة –حىت السالم 
 2010 استاذ دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

9 

 حممد سلمان حممود
أحكام املسبوق يف صفة الصالة 

 دراسة مقارنة –وصالة اجلمعة 
 2010 استاذ دكتوراه

جملة كلية العلوم 
 اإلسالمية جامعة بغداد

25 

 158 جملة األستاذ 2011 استاذ دكتوراه درسة مقارنة –فقه أيب حيىي البلخي  حممد سلمان حممود

 حممد سلمان حممود

منهج ابن بطال يف إمجاعاته من 
خالل شرحه لصحيح البخاري 
 إمجاعاته يف صالة اجلمعة أمنوذجا  

 2013 استاذ دكتوراه
جملة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية
17 



 حممد سلمان حممود

األقوال الشاذة يف األحوال 
درسة  –الشخصية يف كتاب املغين 

 مقارنة
 2014 استاذ دكتوراه

جملة الدراسات اإلسالمية 
والبحوث األكادميية كلية 

جامعة  -دار العلوم 
 مصر -القاهرة 

54 

 حممد سلمان حممود

إمجاعات إبن بطال يف زكاة احلبوب 
والثمار والتقرين وزكاة الفطر من 
خالل شرحه لصحيح البخاري  

 مجعا  ودراسة 

 2015 استاذ دكتوراه
مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية 
 اجلامعة العراقية –)مبدأ( 

 

 حممد سلمان حممود
أحكام النهي عن التشبه يف 

 درسة مقارنة – احليواانت يف الصالة
 2015 استاذ دكتوراه

جملة جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

23 

 حممد سلمان حممود

األقوال الشاذة يف كتاب احلاوي 
الكبري للماوردي يف كتاب الصالة 

 دراسة فقهية مقارنة
 2017 استاذ دكتوراه

جملة كلية العلوم 
اجلامعة  –اإلسالمية 

 العراقية
45 

 


