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

 و. اخالص يخهض إبراهٍى 1

 

انًطؤونٍت انتقصٍرٌت 

نًقذو خذياث انًؼهوياث 

ػٍ َشر انشائؼاث 

 االنكتروٍَت

انًؤتًر انذونً انطادش 

كهٍت انحقوق جايؼت 

 طُطا

 )انقاَوٌ وانشائؼاث(

يؤتًر دونً  2012

 اقهًًٍ
http://law.tanta.edu.eg/faculty_conferen

ce/Default.aspx 
 

انُظاو انقاَوًَ نحًاٌت  و. إخالص يخهض إبراهٍى 2

 انًصُفاث انرقًٍت

انًؤتًر انذونً انرابغ 

نهقضاٌا انقاَوٍَت/جايؼت 

 /انؼراقتشٍك انذونٍت 

https://conferences.tiu.edu.iq/ilic/resear يؤتًر دونً 2012
ilic2020-28-ch 
/ 

انًطؤونٍت انجسائٍت  د. ػبذ رزٌج اضود 3

واالَضباطٍت نهًوظف 

 انؼاو وفقا نهقاَوٌ انتركً

االكادًٌٍت نهؼهوو انًجهت 

 االجتًاػٍت

https://asosjournal.com/files/asosjournal دونٍت 2012
-9e4a-4b8b-cf6c-makaleler/422b02fe

a0733e2b1571.pdf 
 

انهجوء إنى انتحكٍى  حطٍٍ ػهًأ.د. ػالء  4

انتجاري نحطى انًُازػاث 

 فً ضوق االوراق انًانٍت

 http://dsl.usim.edu.my دونٍت  

 

دور انؼذانت فً تكًٍم  أ.و.رٌاض احًذ ػبذ انغفور 5

 انؼقود

يجهت انبحوث انقاَوٍَت 

 وانطٍاضٍت

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105 دونٍت 2012
128 

فاػهٍت االغتراب  و د. ػذَاٌ يشؼم رشٍذ 6

االجتًاػً فً شؼر أبً 

 انؼالء انًؼّري

 https://www.iasj.net/iasj/article/172747 يحهٍت 2012 يجهت انجايؼت انؼراقٍت

دور نائب رئيس الدولة  ودٌغ دخٍم ابراهٍى 7
 في الواقع العربي

مجلة كلية المعارف 
 الجامعة

https://uoajournal.com/index.php/maarif محلية 9102
/article/view/92/57 

توازن السلطة في النظام  اَص غُاو جبارة 8
 9112دستور  -البرلماني

 العراقي نموذجا

مجلة جامعة االنبار 
للعلوم القانونية 

 والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/173995 محلية 9102

المعوقات الخارجية  د. دمحم خانذ برع 9
المقيدة لدور القضاء 
الدولي في تسوية 

النزاعات الدولية )محكمة 
 (العدل الدولية أنموذجا  

مجلة كلية القانون 
القانونية للعلوم 

 والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/188031 محلية 9102

االلتزام بتقديم المعلومات  د. ػباش يفرج 10
في المجال الضريبي 

مجلة جامعة االنبار 
للعلوم االقتصادية 

 https://www.iasj.net/iasj/article/166091 محلية 9102
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دراسة في قانون ضريبة 
 001الدخل العراقي رقم 

المعدل  0299لسنة 

والقوانين الضريبة 
 المقارنة

 واالدارية

  دمحم جًال زػٍٍ  11
مراجعة فقهية في حكم 
سكوت الشركاء عن 

جزء تصرف الشريك في 
 مفرز من المال الشائع

مجلة كلية القانون 
للعلوم القانونية 
 والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/174008 محلية   9102

 العملة االفتراضية دمحم جًال زػٍٍ  12
(Bitcoin) تكييفها ،

امل بهاالقانوني وحكم التع  

 https://www.iasj.net/iasj/article/193625 محلية   9102 مجلة العلوم القانونية
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