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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث
 14-4 أ.م.د. سعد حسن عليوي    التنوين أحكامه وأثره في المعنى

 33-15 د. صالح كاظم عجيل الجبور المالمح اللغوية في قراءة أئمة البقيع عليهم السالم
نظرية التلقي في ضوء النقد األدبي )دراسة مووجهه واسوتنتاجا  

   
 الب خليف جاسمأ.م.د. ط

 م.م. محمد احمد هكي
34-39 

 45-40 أ.م.د. قيس حاتم هاني الجنابي  نظام اإلدارة المدنية في مكة  المأل ودار الندوة
 53-46 م. عباس كريم عبد الكاهنوة الهناتيوة ودورهوا فوي المقاوموة فوي بوالد المغورب العربوي

-648د الاوام )أثر علماء العراق في مجال علووم الودين فوي بوال
 م 1382-1250هو/784

 89-54 أ.م.د. فراس سليم حياوي

الغووهو النورموواني للسوواحل اإلفريقووي )تووونس وليبيووا  فووي القوورن 
 السادس الهجري

 119-90 أ.م.د. فراس سليم حياوي

تقوووويم مهوووارا  الجهوووا  األصووولية والثانويوووة لووود  طوووالب الصوووف 
   الرابع العام في مادة الجغرافية على الخارطة

 أ.م.د.عباس عبيد حمادي
 م.م. محمد حميد مهدي 

120-132 

أسوواليب المووةاكرة الخاطئووة والصووحيحة الاووائعة لوود  طلبووة كليووة 
 جامعة بابل التربية األساسية/

 158-133 أ.م.د. عبد السالم جود 

 170-159 أ.م.د. جنان صادق عبد الرهاق تأثير تكنولوجيا المعلوما  في أدارة المعلوما  والمعرفة
محركووا  البحووث النوعيووة واهميتهووا فووي البحووث عوون المعلومووا  

 الطبية والهندسية 
 أ.م.د. جنان صادق عبد الرهاق
 م. مرهة حمهة حسن الامري

171-181 

التبووواين المكووواني للمواقوووع األثريوووة فوووي محافظوووة بابووول وأهميتهوووا 
 االقتصادية

 197-182 د. جاسم اعالن كريم الغهالي

تحليووول خصوووائك التركيوووب البيئوووي لسوووكان محافظوووة بابووول للمووودة 
 م 1987-2007)

 223-198 سعد عبد الرهاق محسن م.

تووووأثير حقيبووووة تعليميووووة باألسوووولوب التبووووادلي فووووي تطوووووير األداء 
 الطائرة لمهارتي استقبال اإلرسال والدفاع عن الملعب بالكرة

 أ.د. ناهودة عبد هيود الدليمي
 محمد الباحثة. صبيحة سلطان
 مدرب ألعاب. سرمد فاضل

224-239 

Importance of using eclectic approach in 

teaching 

Asst. Lecturer. Sura Abbas  240-243 

A  Syntactic Study of Postponement in Modern 

Standard English and Modern Standard 

Arabic  

Asst. Lecturer. Abd Ali  

Nayif   
244-258 

Some Linguistic Resources of Subjectivity in 

Media Discourse: A Study in BBC English 

News Reports and their Arabic Counterparts. 

 

Dr. Rafid Abdul-Ameer Al-

Rubaii 

259-267 

Stance Adverbials As Used By Iraqi EFL 

Learners 
Asst. Lecturer. Ahmed Jundi 

Ali 

268-280 

تقووويم كتوواب علووم االحيوواء للصووف الرابووع العلمووي موون وجهووة نظوور 
 مدرسي ومدرسا  علوم الحياة

 338-281 د. حميد محمد حمهه


