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كلية التمريضأقبال غانم معلة. د.أ1
تقييم االدوية المضادة للتدرن المتوفرة للمرضى في 

يعالج مشاكل امجتمععلميالعلوم الطبية والصحيةمركز الرعاية االولية في مدينة بغداد
المجلة العراقية الوطنية لالختصاصات 

العد الثانيالتمريضية
 لعام 29

0داخل العراق2016

كلية التمريضاقبال غانم علي معله. د.أ2

Evaluation of Nurses’ Practices toward 
Pain Management of Leukemic Child 
under Chemotherapyاالثنين معُاعلميالعلوم الطبية والصحية

Journal of Nursing a nd Health 
Science 25الهندخارج العراق

كلية التمريضزيد وحيد عجيل. م.م

كلية التمريض م د خميس بندر3

Nurses' knowledge concerning neonatal 
sepsis in neonatal
Intensive care units at pediatric teaching 
hospitals in Baghdad city

يعالج مشاكل امجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

ASIAN ACADEMIC RESEARCH 
JOURNAL OF 
MULTIDISCIPLINARY37الهندخارج العراق

كلية التمريضم م عذراء حسين

كلية التمريض م د ايسن كمال

كلية التمريضعفيفة رضا عزيز. د.م.أ4

Effectiveness of an educational program 
on nurses’ knowledge concerning 
preoperative care of children undergoing 
intestinal obstruction surgery at pediatric 
teaching hospitals in Baghdad cityيعالج مشاكل امجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

International journal of scientific 
and research publications 611الهندخارج العراق

كلية التمريضعفيفة رضا عزيز.د.م.أ5

Assessment of mother knowledge and 
beliefs toward care of neonatal jaundice 
in pediatric teaching hospital in holy 
Karbala city  يعالج مشاكل امجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

International journal of scientific 
and research publications 911الهندخارج العراق

كلية التمريضد ختام مطشر حطاب.م. أ6

Assessment of nurses knowledge and 
practices toward children with nephrotic 
syndrome at pediatric teaching hospitals inيعالج مشاكل امجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

International journal of scientific 
and research publications 68الهندخارج العراق

كلية التمريضأقبال مجيد عباس. د.أ7

Assessment of University Students' 
Knowledge's concerning German measles 
And Its Effect on Pregnancy And its 
Outcomesاالثنين معُاعلميالعلوم الطبية والصحية

IOSR Journal of Nursing and 
Health Science (IOSR-JNHS

(Jan. - Feb. 
2016)

(Jan. - 
Feb. 2016)الهندخارج العراق

رجاء طارق. م.م

2016البحوث المنشورة داخل وخارج العراق لعام 
 بالنسبة للبحوث المشتركة يكتب اسم كل باحث في خلية منفصلة عن اسم الباحث الثاني1: مالحظة

 يرجى االلتزام باالختيارات االنسيابية داخل الخاليا2             



كلية التمريضأقبال مجيد عباس. د.أ8

Knowledge of mothers with premature 
births About Antenatal corticosteroid 
Therapy for fetal lung maturationمشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

IOSR Journal of Nursing and 
Health Science (IOSR-JNHS)65online

نغم ناصر

كلية التمريضاقبال مجيد عباس9
فاعلية برنامج التثقيفي المتعلقة بتخطيط نبض قلب 

مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةالجنين والتقلصات الرحمية على ممارسات القابالت في 
المجلة العراقية الوطنية لالختصاصات 

العد الثانيالتمريضية
 لعام 29

2016
داخل / داخل العراق

الجامعة

ساجدة سعدون

كلية التمريضرجاء طارق. م.م10

Factors Affecting On Pain Intensity after 
Obstetrics Operations In Al-Elwia 
Maternity Teaching Hospitalاالثنين معُاعلميالعلوم الطبية والصحية

IOSR Journal of Nursing   and 
Health Science (IOSR-JNHSIssue 1. 5,الهندخارج العراق

كلية التمريضخالدة علوان متصور.د11

 Patient's’ Self Efficacy After Implantable 
Cardioverter Defibrillator at Cardiac 
Centers In Baghdad Cityيعالج مشاكل امجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

AARJMD
ASIAN ACADEMIC RESEARCH
JOURNAL OF 
MULTIDISCIPLINARY

ISSUE 10
VOLUME 
0خارج العراق- 3

باسمة عامر

12

خالدة علوان منصور. د. م.أ

كلية التمريض

 Patient's’ Self Efficacy After Implantable 
Cardioverter Defibrillator at Cardiac 
Centers In Baghdad Cityيعالج مشاكل امجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

AARJMD
ASIAN ACADEMIC RESEARCH
JOURNAL OF 
MULTIDISCIPLINARY

ISSUE 103الهندخارج العراق

محمد كاظم صادق

كلية التمريضسهاد حكمت خيري.د13

Relationship between 3rd trimester 
vaginal bleeding medical causes and 
pregnancy outcomes of pregnant women 
attending Bint-Al Huda hospital in Al-
Nasirya cityيعالج مشاكل امجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

لمجلة العراقية الوطنية لالختصاصات 
229التمريضية

خارج / داخل العراق
العراقالجامعة

كلية التمريضسهاد حكمت خيري.د14
Relationship between Breastfeeding 
History and Osteoporosis among Women يعالج مشاكل امجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

Journal of Nursing and Health 
ScienceIssue 4Volume 5,الهندخارج العراق

15
عز الدين فخر الدين بهاء . د.م.أ

االثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةInfertile Women Knowledge Concerning Self-Preparation For Laparoscopy At Holly Karbala Infertility Centerكلية التمريضالدين
AARJMD
ASIAN ACADEMIC RESEARCH33الهندخارج العراق

كلية التمريضربيعة محسن علي. د.أ16
Effectiveness of infertile women's 
commitment to implement in Vitro االثنين معاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

Journal of Contemporary Medical 
Sciences52بريطانيا خارج العراق 

 كلية التمريضحوراء حسين غافل
كلية التمريضربيعة محسن علي. د.أ17

Effectiveness of follow up infertile 
women's commitment to implement in االثنين معاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

 International Journal of Scientific 
and Research Publications56الهندخارج العراق

 كلية التمريضحوراء حسين غافل. د.م
كلية التمريضربيعة محسن علي. د.أ18

 Breast feeding practices influences in the 
postpartum period upon puerperal woman االثنين معاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

Journal of Nursing and Health 
Science 55الهند خارج العراق

كلية التمريضسراب نصر فاضل. م.  م

كلية التمريضربيعة محسن علي. د. أ19

Knowledge of female teachers in 
secondary schools concerning breast self 
examinationsat al- Nasiriyha City.االثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

Journal of Nursing and Health 
Science 15الهندخارج العراق

حوراء فالح حسن

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=tLuviUQAAAAJ&citation_for_view=tLuviUQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C


كلية التمريضربيعة محسن علي. د.أ20

Assessment of Nurse Midwives' Knowledge Concerning 

Effect of Early Timing of Umbilical Cord Clamping on 

Maternal and Neonatal outcomes at Delivery Rooms in 

Maternity Hospitals in Baghdad Cityاالثنين معاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية 
 Journal of Nursing and Health 
Science 45الهندخارج العراق

لينا صباح كامل

الهندخارج العراقInternational Journal of Scientific and Research Publications76يعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية.Nurses knowledge Toward Cast Complications in Orthopedic Ward  at Al-Najaf AL-Ashraf Hospitalsكلية التمريضحسين هادي عطية. د.م.أ21

احمد عبدالحسن محسن

الهندخارج العراقIOSR Journal of Nursing a nd Health Science45يعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةEffectiveness of Instructional Program on Knowledge for Patients with Lumbar Disk Prolapse at Baghdad Teaching Hospitalsكلية التمريضحسين هادي عطية. د.م.أ22

الهندخارج العراقJournal of Nursing and Health Science55يعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةNurses Knowledge toward Essential Care for Adult Patients Undergoing Mechanical Ventilation at Critical Care Unit in Baghdad Cityكلية التمريضحسين هادي عطية. د.م.أ23

صادق عبدالحين حسن. د.م

مصعب ماجد عبدالوهاب. م.م

كلية التمريضوداد كامل محمد.د.م.أ24

assessment of knoweldge about priorities 
of nurses resposibilities at emergency 
departements in baghdad teaching 
hospitals يخدم سوق العملتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

IOSR Journal of Nursing a nd 
Health Science55الهندخارج العراق

امنة حسن جاسم

كلية التمريضوداد كامل محمد.د.م.أ25

Effectiveness of Instructional Health 
Educational Vascular Access Devices on 
Hemodialysis Patients' Knowledge at Al-
Hussein Teaching Hospital in AL-
Nasiriyah City.يخدم سوق العملتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةIraqi scientific journal of nursing129

داخل / داخل العراق
الجامعة

عامر محسن ناصر

كلية التمريض/ جامعة بغدادسعاد جاسم محمد. د.م.أ26

Impact of Uncontrolled Asthmatic Disease 
upon Functional Performance of Patients 
at Respiratory and Allergy Care Centers 
in Baghdad Cityتعالج مشاكل المجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Scientific 
and Research Publications 106الهندخارج العراق

كلية التمريض/ جامعة بغدادسعاد جاسم محمد. د.م.أ27

Quality of Life upon Patients Undergoing 
Radio-Therapy Post-Pulmonary 
Lobectomy Surgery at Baghdad Cityتعالج مشاكل المجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

International of Nursing and health 
Science35الهندخارج العراق

كلية التمريض/ جامعة بغدادصباح عباس احمد. د.م.أ28

Assessment of Nurses Knowledge 
Concerning Discharge planning for 
patients with open heart surgery in 
cardiac center at baghdad cityتعالج مشاكل المجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Scientific 
and Research Publications 106الهندخارج العراق

كلية التمريض/ جامعة بغدادصباح عباس احمد. د.م.أ29

Compliance of lung cancer patients 
undergoing chemotherapy with nursing 
instructions at alshafa center for tumors in 
alamara cityتعالج مشاكل المجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Scientific 
and Research Publications 96الهندخارج العراق



كلية التمريض/ جامعة بغدادصباح عباس احمد. د.م.أ30

Assessment of risk factors related to 
hypothyrodism for adult paitent at 
baghdad teaching hospitalsتعالج مشاكل المجتمععلميالعلوم الطبية والصحية

Journal of Nursing and Health 
Science45الهندخارج العراق

كلية التمريضهدى باقر حسن. د.م.أ •31

Assessment of Health Problem For 
Internal Displaced Family And  Their 
Quality Of Life In Baghdad City االثنين معُاعلميالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Scientific 
And Research Publications46الواليات المتحدة االمريكيةخارج العراق

(ممن ليسو على مالك الجامعة)اخرى كريم غضبان صجم. د.م.أ •

كلية التمريضصباح عباس احمد. د.م.أ •

كلية التمريضهدى باقر حسن. د.م.أ •32

effectiveness of an instructional program 
on nurses knowledge concerning the care 
plan for patient with ulcerative colitis in Al-
Hussain Teaching hospital at Al-
Nassiryah Cityيعالج مشاكل امجتمعالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Scientific 
and Research Publication76خارج العراق

قاسم جعيول عدي

كلية التمريضهدى باقر حسن. د.م.أ •33

Assessment of health and commuinity 
services provided for families in internal 
displasced camps in Baghdad Cityمجلة الكوفة لعلوم التمريضالعلوم الطبية والصحية

خارج / داخل العراق
الجامعة

كريم غضبان صجم. د.م.أ

كلية التمريضعايد صباح حسين. د.م.أ34

تحديد المستويات المعيارية لزمن ظهور العتبة الفارقة 
بجهاز  (VO2max)الالهوائية بداللة تطبيق أختبار 

(Fitmate pro) االثنين معُاعلميالعلوم الطبية والصحيةلدى العبي كرة اليد
/ مجلة كلية التربية األساسية للعلوم الصرفة 

9322الجامعة المستنصرية
خارج / داخل العراق

الجامعة

كلية التمريضنهى عناية حاجم

(ممن ليسو على مالك الجامعة)اخرى رضا محمد لفته. د35

Adequacy of Communicable disease 
Surveillance System Attributes for Target 
Disease of Expanded Program on 
Immunization in Al –Najaf Governorateاالثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Scientific 
and Research36الهندخارج العراق

كلية التمريضمحمد فاضل خليفة. د.أ

(ممن ليسو على مالك الجامعة)اخرى رضا محمد لفته. د36

Evaluation of Communicable Disease 
Surveillance System at AL-Najaf 
Governorateاالثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

American Journal Of Pharmtech 
Research36الواليات المتحدة االمريكيةخارج العراق

كلية التمريضمحمد فاضل خليفة. د.أ

كلية التمريضمحمد فاضل خليفة. د.أ37
Evaluation of Youth's Health Risk 
Behaviors in Baghdad City129المجلة العراقية الوطنية لإلختصاصات التمريضيةاالثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

داخل / داخل العراق
الجامعة

38

نور محمد عبدهللا. د

(ممن ليسو على مالك الجامعة)اخرى 

Evaluation of Nurses' Performance of 
Family Health Nursing Practices at the 
Primary Health Care Centers in Al-
Muthana Health Directorateاالثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Scientific 
and Research Publications46الهندخارج العراق

كلية التمريضهالة سعدي عبدالواحد. د.م.أ



(ممن ليسو على مالك الجامعة)اخرى نور محمد عبداهلل. د39

Determination of the Effectiveness of 
Family Health Nursing based Education 
Program on Nurses'
Performance at the Primary Health Care 
Centers in Al-Muthana
health Directorate

االثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية
International Journal of 
Development Research56الهندخارج العراق

كلية التمريضهالة سعدي عبدالواحد. د.م.أ

(ممن ليسو على مالك الجامعة)اخرى احمد مهدي عبد40

Assessment of Health Protective 
Behaviors for Clients' with Stable 
Angina at Out-patient Clinics in Al-
Nasiriyah
City 
Kufa Journal for Nursing Sciences16االثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

خارج / داخل العراق
الجامعة

العلوم الطبية والصحيةكلية التمريضاركان بهلول ناجي.د.م.أ

كلية التمريضوسام جبار قاسم.د.م41
Assessment of Health Promotion Behavior 
Student's Teenage in Baghdad Cityاالثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةKufa Journal for Nursing Sciences16

خارج / داخل العراق
الجامعة

كلية التمريضرجاء ابراهيم عبد.د.م

كلية التمريضمعن حميد إبراهيم. د.م.أ42

انتشار اضطراب ما بعد الصدمة وعالقتها باالنجاز 
االكاديمي بين طلبة معاهد الصحة العالي في مدينة 

االثنين معُاتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةبغداد
IOSR Journal of Nursing and 
Health Science (IOSR-JNHS)3

Volume 5, 

Issue 3 

Version V 

(May – June. 

2016), PP 70-

الهندالعراق خارج77

كلية التمريضقحطان قاسم محمد. د.م43
Iraqi Nursing Faculty Attitudes toward E-
Learning: a National Surveyتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

IOSR Journal of Nursing and 
Health Science (IOSR-JNHS)53الهندخارج العراق

كلية التمريضقحطان قاسم محمد. د.م44
سلوك رفض المدرسة لدى تالميذ الصف االول في 

داخل العراق50مجلة العلوم التربوية والنفسيةيعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةالمدارس االبتدائية في بغداد

كلية التمريضقحطان قاسم محمد. د.م45
: الضيق النفسي لدى النساء المطلقات في مدينة بغداد

داخل العراق62مجلة الكوفة للعلوم التمريضيةيعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةدراسة مستعرضة

كلية التمريضكريم رشك ساجت. د.م

كلية التمريضقحطان قاسم محمد. د.م46

Academic-Related Stress and Responses 
of Nursing College Students in Baghdad 
Universityاالثنين معُاعلميالعلوم الطبية والصحيةJournal of Nursing and Health Science 25الهندخارج العراق

العراقداخل العراقJournal of Contemporary Medical Sciences28االثنين معاتطبيقيعلوم طبية وصحيىةPercieved Stigma and Treatment-Seeking Behavior in Individuals with Substance Use Disorder in Baghdadكلية التمريضقحطان قاسم محمد. د.م47

كلية التمريضحسن علي حسين. د.م48

Assessment of Coping Strategies to 
Lessen and Control the Stress used by 
Nurses Working at Psychiatric Wards of 
Hospitals Baghdad Cityداخل العراقمجلة الكوفة للعلوم التمريضيةيعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

الهندخارج العراقInternational Journal of Scientific and Research Publications68االثنين معاتطبيقيعلوم طبية وصحيىةAssessment of Mentally Retarded Children's Parents'Needs'throughout life-Span in Baghdad – Iraq: Comparative Studyكلية التمريضحسن علي حسين. د.م49

خارج الجامعة/ داخل العراقKufa Journal for Nursing Sciencesاالثنين معاتطبيقيعلوم طبية وصحيىةAssessment of Coping Strategies to Lessen and Control the Stress used by Nurses Working at Psychiatric Wards of Hospitals Baghdad Cityكلية التمريضحسن علي حسين. د.م50

الواليات المتحدة االميركيةخارج العراقJournal of Education and Practice710االثنين معاتطبيقيعلوم طبية وصحيىةImpact of Life Events on the Relapse of Schizophrenic Patientsكلية التمريضحسن علي حسين. د.م51



كلية التمريضكريم رشك ساجت. د.م52
Assessment of psychosocial aspects of 

patients with rectal cancer under 

chemotherapy in Baghdad city
االثنين معاتطبيقيعلوم طبية وصحيىة

Journal of Contemporary Medical 
Sciences26العراقخارج العراق

جامعة بغداد/ كلية التمريض ابتسام خلف عبد علي. د53

Histological and immunohistochemical 
comparison of mature rat testes with 
glycerol, propanediol and 
dimethylsulphoxide as cryotectants تعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

Advance in animal and veterinary 
sciences 41الهندخارج العراق

جامعة بغداد/ كلية التمريض بان حسين حميدي. م.م54

الهرمون اللوتيني ,مستويات هرمون التستوستيرون 
والجريبي في الرجال المصابين بقصور الغدة الدرقية 

125مجلة علوم المستنصريةتعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةالعلني
خارج / داخل العراق

العراقالجامعة

جامعة بغداد/ كلية التمريض بشرى علي كاظم. م55

 Staphylococcus aureusعزل وتشخيص جرثومة 
 من عينات االدرار والسائل المنوي ودراسة عالقتها 

261مجلة بابل للعلومتعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةبحالة عدم االخصاب عند الرجال
خارج / داخل العراق

العراقالجامعة

جامعة بغداد/ كلية التمريض نور الهدى خليل ابراهيم. م.م56
Atherogenic Index of Plasma and Insulin 
Resistance in Obese Diabetic Patientsتعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

International Journal of Science 
and Research (IJSR)55الهندخارج العراق

جامعة بغداد/ كلية التمريض نور الهدى خليل ابراهيم. م.م57

ESTIMATION OF THYROID HORMONES 
AND LIVER ENZYMES LEVELS IN HYPO 
AND HYPERTHYROIDISM IN IRAQI 
WOMEN

تعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية
International Journal of Pharma 
and Bio Sciences74الهندخارج العراق

جامعة بغداد/ كلية التمريض وسناء جمعة محمد.د. م58

Validity of TNFRII polymorphisms in 
susceptibility and severity of rheumatoid 
arthritis Iraqi patientsتعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

International journal of current 
microbiology and applied science55الهندخارج العراق

جامعة بغداد/ كلية التمريض وسناء جمعة محمد. د.م59

Validity of CD4 enhancer gene 
polymorphism in susceptibility and 
severity of some Iraqi rheumatoid arthritis 
patientsتعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

international journal of advanced 
research 33الهندخارج العراق

جامعة بغداد/ كلية التمريض االء شايع شبرم. د.م60

, HECK AND SONOGASHIRA 
REACTIONS: SYNTHESIS OF SOME 
NOVEL ISOXAZOLE DERIVATIVES.تعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

International Journal of 
Humanities, Arts,Medicine and 
Sciences (BEST: IJHAMS)47االهندخارج العراق

كلية التمريض هدى باقر حسن . د.م.أ61

 Effectiveness of an Instructional Program Concerning 

Secondary Polycythemia Knowledge on Clients Attending 

Iraqi National Blood Bank 
ُتطبيقيالعلوم الطبية والصحية مجلة الكوفة لعلوم التمريضاالثنين معا

16
خارج الجامعة/ داخل العراق

كلية التمريض هدى باقر حسن . د.م.أ62

Effectiveness of an Instructional Program concerning 

Knowledge on clients with Irritable Bowel Syndrome in 

Liver and Digestive Disease Hospital at Baghdad City
ُعلميالعلوم الطبية والصحية مجلة الكوفة لعلوم التمريضاالثنين معا

16
خارج الجامعة/ داخل العراق

كلية التمريض هدى باقر حسن . د.م.أ63

 Evaluation of Nurses Practices Concerning Sterile 

Techniques Critical Care Units in Al-Najaf AL-Ashraff City 

Hospitals
ُعلميالعلوم الطبية والصحية االثنين معا

International Journal of Science 
and Research (IJSR)66

كلية التمريضحسين هادي عطية. د.م.أ64

Assessing the nurse`s responsibility in 
modifying myocardial infarction risk 
factors: adescriptive correlational design 
study in ibn Al-Bitar specialized centerfor 
cardiac surgeryالهندخارج العراقيعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحية

يعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةكلية التمريضخالده محمد خضر. د.م.أ

يعالج مشاكل المجتمعتطبيقيالعلوم الطبية والصحيةكلية التمريضصادق عبدالحين حسن. د.م



[العلوم االنسانية , العلوم االجتماعية, العلوم الزراعية, العلوم طبيعية, العلوم الهندسية, العلوم الطبية والصحية ]: يحدد اختصاص البحث باحد الخيارات التالية* 
 [تطبيقي , علمي ]: يحدد نوع البحث باحد الخيارات التالية* 
[يخدم سوق العمل او يعالج مشاكل المجتمع او االثنين معًا  ]يحدد البحث إما  * 
[خارج العراق , داخل العراق خاج الجامعة, داخل العراق داخل الجامعة ]: يحدد مكان النشر باحد الخيارات التالية* 


















































