
 رابط البحث نوع المجلة سنة النشر اسم المجلة عنوان البحث اسم الباحث ت

م. إخالص مخلص  1
 إبراهٌم

تحدٌد صفة المؤلف بموجب 
 لواعد تنازع الموانٌن

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 www.iasj.net/isaj?func=fulltex&ald=160472 محلٌة 8102
 

الحماٌة الجنائٌة للخطاب الدٌنً  أ.م.د. رعد فجر فتٌح 2
 المعتدل

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/152046 محلٌة 8102
 

  أ.م.د. رعد فجر فتٌح 3
النظام المانونً لمضاء تنفٌذ 

 العموبة العموبة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

  https://www.iasj.net/iasj/article/157725 

د. عبد الباسط جاسم  4
 دمحم

)حماٌة الدولة للنازحٌن وأثره 
 فً تعزٌز خطاب االعتدال(.

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

https://www.iasj.net/iasj/download/16582ca محلٌة 8102
f2d0e0a98 

 

سلطة البرلمان فً الرلابة على  ودٌع دخٌل ابراهٌم 5
 اعمال الحكومة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/158425 محلٌة 8102

  د.معاذ جاسم دمحم 6
النظام المانونً لمضاء تنفٌذ 

 العموبة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/157725 محلٌة 8102

المواجهة الدستورٌة الستغالل  ماهر فٌصل صالح 7
 النفوذ الوظٌفً

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/151578 محلٌة 8102

دور الماضً الدستوري فً  ماهر فٌصل صالح 8
 تمنٌن السٌاسة وتسٌٌس المانون

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/160430 محلٌة 8102

التنظٌم الدستوري لرئاسة السن  ماهر فٌصل صالح 9
 8112فً دستور العراق لعام 

 النافذ

مجلة كلٌة المانون للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/144963 محلٌة 8102

التسامح الدٌنً وأثره فً تعزٌز  ماهر فٌصل صالح 10
 السلم الدولً

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/152054 محلٌة 8102

التزام الدولة بتعوٌض ضحاٌا  ماهر فٌصل صالح 11
األخطاء الناجمة عن نشاط 

 المرافك الطبٌة العامة

مجلة كلٌة المانون للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/165902 محلٌة 8102

جرٌمة التحرٌض اإللكترونً  زٌاد ناظم جاسم 12
 وأثرها فً خطاب االعتدال

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/152047 محلٌة 8102

مواجهة العنف االسري ضد  د. عدنان ابراهٌم عبد 13
المرأة بٌن الشرٌعة االسالمٌة 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/157723 محلٌة 8102
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 والمانون دراسة ممارنة

االعتدال فً الخطاب الدٌنً وفماً  د. دمحم خالد برع 14
 لمواعد المانون الدولً

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/152050 محلٌة 8102

مظاهر العرف واثرها فً تادٌب  د. رعد فجر فتٌح 15
وابطه( ضالناشز )احكامه و

دراسة ممارنة فً ضوء احكام 
الفمه االسالمً ولانون العموبات 

 العرالً
 

للعلوم مجلة جامعة االنبار 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/151579 محلٌة 8102

الضمان الدستوري للحك فً  د.عباس مفرج فحل 16
العمل واثره فً تعزٌز ثمافة 

 االعتدال بٌن الشباب

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
انونٌة والسٌاسٌةالم  

 https://www.iasj.net/iasj/article/152049 محلٌة 8102

مبررات إصدار لانون العفو  د. فاضل عواد 17
دراسة لانونٌة فً  -العرالً 

تشرٌع لانون العفو العام رلم 
8102( لسنة 82)  

للعلوم  مجلة جامعة االنبار
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/151585 محلٌة 8102

انتهان الكرامة االنسانٌة المترتبة  اركان حمٌد جدٌع 81
 على التمدم العلمً

https://www.uoajournal.com/index.php/m محلٌة 8102 مجلة كلٌة المعارف الجامعة

aarif/issue/archive 

 

التسامح الدٌنً وأثره فً تعزٌز  اركان حمٌد جدٌع 81
 السلم الدولً

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 /https://www.iasj.net/iasj/download محلٌة 8102

 

تحرٌف العمد دراسة   د. دمحم عبدالوهاب  02
 ممارنة

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 المانونٌة والسٌاسٌة

 https://www.iasj.net/iasj/article/157721 محلٌة   8102
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