
 6102-6102البحوث المنشورة في المجالت لعام 

 اسم الباحث عنوان البحث اسم المجلة والعدد ت

 مجلة الكتاب للعلوم االنسانٌة 1

 2117لعام  2272

المفهوم  –السمف الزجاجً 

 واالسباب واالثار

 أ.م.د.سهام مطشر الطعبً

مجلة االداب /ملحك العدد  2

 2117)كانون االول( 123

المعنٌة بالعنف المؤسسات 

 االسري فً العراق

 أ.م.د.اسماء جمٌل رشٌد 

 51لضاٌا سٌاسٌة / العدد  3

 2117اذار –كانون الثانً 

المشاركة السٌاسٌة للمرأة 

 العرالٌة بٌن الطموح والتحدٌات

 م.سنان صالح –د.امنة دمحم علً 

التراث العلمً العربً / العدد  4

 2117اذار  –شباط  36

فً االمثال تصوٌر المرأة 

 البغدادٌة

 د.عمادالدٌن عبدالرزاق

 71دراسات دولٌة / العدد  5

 2117تموز 

معولات مساهمة المرأة 

العرالٌة فً التحوالت 

 الدٌممراطٌة

 د.امنة دمحم علً

التراث العلمً العربً / العدد  6

 2117لسنة  39

التحدٌات التً تواجه المرأة 

 المٌادٌة العرالٌة

 عبدالرزاقد.عمادالدٌن 

المورد العدد االول لسنة  7

2117 

 د.عمادالدٌن عبدالرزاق  المرأة فً كتاب نهج البالغة

التراث العلمً العربً العدد  8

 2117لسنة  37

الجواري فً التارٌخ ودورها 

 فً الحٌاة االدبٌة والثمافٌة

 م.افراح ذٌاب –أ.م.د.جهاد كاظم 

مجلة العلوم السٌاسٌة / العدد  9

 2117لسنة  1-2

دور هٌئة االمم المتحدة للمرأة 

فً دعم المشاركة السٌاسٌة 

 للنساء

 د.امنة دمحم علً 

مجلة الجامعة العرالٌة العدد   11

 2117لسنة  41/1

استعمال المرأة لوسائل 

 التواصل االجتماعً 

 د.جهاد كاظم ظاهر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6108-6102البحوث المنشورة في المجالت لعام 

 اسم الباحث عنوان البحث المجلة والعدداسم  ت

 22مجلة المفتش العام العدد  1

 2118لسنة 

سٌكولوجٌة التفجٌرات 

 االنتحارٌة منتظور المتالزمة

 أ.م.د.سهام مطشر الطعبً

 36-35مجلة المانون / العدد  2

 2118لسنة 

وظائف االدارة العامة 

 المحجوزة للمرأة

 د.مٌسون علً  

لسنة  9العدد  مجلة الٌرمون / 3

2118 

حموق وحرٌات المرأة فً ظل 

 دستور جمهورٌة العراق

 د.مٌسون علً

-73دراسات دولٌة / العدد  4

 2118لسنة  72

مبدأ التمٌٌز االٌجابً لصالح 

 النساء 

 د.باسم كرٌم سوٌدن 

 52لضاٌا سٌاسٌة / العدد  5

 2118لسنة 

تمكٌن المرأة سٌاسٌا فً 

 الدٌممراطٌات الناشئة

 د.باسم كرٌم سوٌدان

لسنة  22المفتش العام / العدد  6

2118 

لضاٌا المرأة فً الفضائٌات 

 العرالٌة

 م.زٌد سالم سلٌمان

 55العلوم السٌاسٌة / العدد  7

 2118لسنة 

الوضع السٌاسً للمرأة العرالٌة 

 2113فً اطار الكوتا بعد عام

  م.م.انور اسماعٌل خلٌل

-73دراسات دولٌة / العدد  8

 2118لسنة  72

دور االحزاب السٌاسٌة فً 

 العراق

 م.م.انور اسماعٌل خلٌل

التراث العلمً العربً العدد  9

 2118لسنة  37

لضاٌا المرأة فً ظل الئحة 

 حموق االنسان

 م.م.سنان صالح رشٌد

 53لضاٌا سٌاسٌة / العدد   11

 2118لسنة 

دور االمم المتحدة فً الحفاظ 

 على حموق المرأة

 سنان صالح رشٌدم.م.

 55العلوم السٌاسٌة/ العدد  11

 2118لسنة 

الدور السٌاسً للمرأة العرالٌة 

 2113بعد عام 

 م.م.سنان سالح رشٌد

 41دراسات تربوٌة / العدد  12

 2118لسنة 

توظٌف االسالٌب االتصالٌة 

 للعاللات العامة فً عمل المرأة

 د.جهاد كاظم

 

 

 


