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

م. اخالص مخلص  1
 إبراهيم/

 

النظام المانوني لتبادل 
 البيانات الكترونيا

المؤتمر الدولي الرابع للمضايا 
المانونية/جامعة تشين الدولية 

 /العراق

https://conferences.tiu.edu.iq/ilic/resear مؤتمر دولي 2020
ilic2020-28-ch/ 

م. إخالص مخلص  2
 إبراهيم

مسؤولية المصرف عن 
 الخطأ في وفاء الصن

www.iasj.net/iasj/download/db3d86403 مجلة محلية 2020 جامعة تكريت للحموق
6b5bd2a 

م. إخالص مخلص  3
 إبراهيم

المدلول المانوني لالبتكار 
 في الوسط الرلمي

مجلة كلية المانون للعلوم المانونية 
 /كركونوالسياسية

www.iasj.net/iasj/download/3ac39738d مجلة 2020
87b2e65 

االتجار بالبشر بين  أ.م.د. رعد فجر فتيح 4
 التشريعات الداخلية والدولية

 https://www.iasj.net/iasj/article/211344 محلية 2020 مجلة جامعة تكريت للحموق

تنظيم المضاء االداري في  د. عبد رزيج اسود 5
 تركيا والعراق

مجلة كلية المانون والعلوم 
 الجامعة العرالية–السياسية 

https://www.iasj.net/iasj/download/94cd محلية 2020
7cc3c1c0d17c 

استخدام المحادثة المرئية  أ.د. عالء حسين علي 6
عن بعد في اإلجراءات 
المضائية بين متطلبات 
تطوير النظام المضائي 
ومخاطر انتهان العدالة 

 المضائية

https://conferences.squ.edu.om/law- دولي 2020 مؤتمر دولي
conference/%D8%A7%D9%84%D9%8

B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%
-3%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3
%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81

%D9%88%D9%86 
 

أ.د . محمود إبراهيم عبد  7
 الرزاق الهيتي

مراعاة فمه الوالع في 
التكييف الفمهي والمانوني 
دراسة ممارنة في ضوء 
الفمه االسالمي والمانون 

 الوضعي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 والسياسية المانونية

 https://www.iasj.net/iasj/article/193860 محلية 2020

المفاضلة بين )تبعية(  د.نوفل مشرف حردان 8
و)استمالل( دعوى المطالبة 
بالتعويض المدني للدعوى 
الجزائية )التشريع العرالي 

 أنموذجاً(

 https://www.iasj.net/iasj/article/191399 محلية 2020 الباحث للعلوم المانونيةمجلة 

أ.م.رياض احمد عبد  9
 الغفور

دور العدالة في تفسير 
 العمود المدنية

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونية والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/194028 محلية 2020

https://www.iasj.net/iasj/download/a1cb محلية 2020مجلة العلوم المانونية تصدر عن  Bit)العملة االفتراضية ) د. عبد الباسط جاسم دمحم 10
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Coin)  تكييفها المانوني
 .وحكم التعامل معها(

كلية المانون جامعة بغداد، العدد 
(، الصفحات 35(، المجلد )2)

(140-169.) 

7fff229f19f3 
 

)فاعلية لواعد المانون  د. عبد الباسط جاسم دمحم 11
الخاص المنظمة للظروف 

سوية االستثنائية في ت
المنازعات الناجمة عن 

د  -Covidالظرف المستجَّ
19 Corona Virus 

 أنموذجاً(.

مجلة كلية المانون والعلوم 
، 2020السياسية/ جامعة األنبار، 

(، 2(، العدد )10المجلد )
 (.254-219الصفحات )

tps://www.iasj.net/iasj/download/8fd9ht محلية 2020
2e560c2d8549 

 

مدى إمكانية تطبيك معايير ) د. عبد الباسط جاسم دمحم 12
إدارة الجودة الشاملة في 
مؤسسة المضاء )العراق 

 انموذجاً(.

مجلة العلوم المانونية، تصدر عن 
كلية المانون جامعة بغداد المجلد 

، 2020( 1( االصدار )36)
 (.212-176)الصفحات 

https://www.iasj.net/iasj/download/019 محلية 2020
7d135c51da60a 

 

)المفاضلة بين ]تبعية[  د. عبد الباسط جاسم دمحم 13
و]استمالل[ دعوى المطالبة 
بالتعويض المدني للدعوى 

 الجزائية(.

ر في مجلة الباحث للعلوم منشو
المانونية، تصدر عن كلية المانون 
جامعة الفلوجة، المجلد األول، 

-89العدد األول، الصفحات )
135.) 

 https://www.iasj.net/iasj/article/191399 محلية 2020
 

)تضخم المحتوى اإلجباري  د. عبد الباسط جاسم دمحم 14
 للعمد(.

مجلة كلية المانون للعلوم المانونية 
والسياسية، تصدر عن كلية 

المانون والعلوم السياسية جامعة 
(، العدد 10كركون، المجلد )

( الجزء األول، الصفحات 38)
(145-177.) 

https://www.iasj.net/iasj/download/70b محلية 2020
31f09213dcf6d 

 

التخطيط المسبك لبناء  د. عدنان مشعل رشيد 15
ووحدة النص الشعري في 

 النمد العربي المديم

 https://www.iasj.net/iasj/article/200191 محلية 2020 مجلة العلوم االسالمية

فاعلية االليات الضريبية في  معتز علي صبار 16
توطين االستثمار/دراسة 

 ممارنة
 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونية والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/182626 محلية 2020

https://www.iasj.net/iasj?func=article&a محلية 2020 مجلة جامعة تكريت للحموقالضمانات الدستورية للعملية  وديع دخيل ابراهيم 17
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 Id=183583 الديممراطية في العراق

خصوصية االثبات في  وديع دخيل ابراهيم 18
 التحميك والمضاء االداري

مجلة كلية المانون للعلوم المانونية 
 والسياسية / جامعة كركون

https://www.iasj.net/iasj/pdf/c3b98aa6c محلية 2020
d9166fe 

المفاضلة بين )تبعية(  نوفل مشرف حردان 19
و)استمالل( دعوى المطالبة 
بالتعويض المدني للدعوى 
الجزائية )التشريع العرالي 

 أنموذجاً(

 https://www.iasj.net/iasj/article/191399 محلية 2020 مجلة الباحث للعلوم المانونية
 

فاعلية االليات الضريبية في  زياد مطلب مخلف 20
توطين االستثمار/دراسة 

 ممارنة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونية والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/182626 محلية 2020

مراعاة فمه الوالع في  د. عدنان ابراهيم عبد 21
التكييف الفمهي والمانوني 
دراسة ممارنة في ضوء 

 الفمه
 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونية والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/193860 محلية 2020
 

المصالحة كوسيلة بديلة  عباس مفرج فحل 22
لتسوية المنازعات الكمركية 

 )دراسة ممارنة(

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونية والسياسية

 t/iasj/article/182629https://www.iasj.ne محلية 2020

تطور اإلثبات بالبصمة  دمحم جمال زعين 23
الوراثية في إطار منازعات 

 النسب

مجلة كلية المانون والعلوم 
 السياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/186046 محلية 2020

تفاوت تنفيذ عمد العمل بين  دمحم جمال زعين 24
االستحالة واالرهاق 

ومحدداته في ظل وباء 
 كورونا

مجلة كلية المانون والعلوم 
 السياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/193951 محلية 2020

ة في فاعلية االليات الضريبي معتز علي صبار 25
توطين االستثمار/دراسة 

 ممارنة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 المانونية والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/182626 محلية 2020

المسؤولية الجنائية بواسطة  د. فاضل عواد محميد 26
االستخدامات الغير عن 

 النفعية للطالة النووية

مجلة كلية المانون للعلوم المانونية 
 والسياسية

 https://www.iasj.net/iasj/article/193457 محلية 2020
 

 https://www.iasj.net/iasj/article/191489 محلية 2020 مجلة جامعة تكريت للحموقالباعث والغاية من منظور  د. فاضل عواد محميد 27
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  المانون الجنائي

       

       

       

 


