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 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 14-1 د. ضياء سرحان خلف  البناء الصرفي واثره في بالغة وتفسير النص القراني  .1

 23-15 د جاسم داود سلمان  عقيدة التسليم عند االنبياء والمؤمنين في القران الكريم   .2

ضوء الفقه وراي القانون اليمني في  منهمفهوم االحتكار واثارة وطرق الوقاية   .3
 دراسة مقارنة

 د. حمود احمد محمد 
 ا م د. محمد شوقي ناصر  

24-42 

 61-43 شيروان ناجي الشهرزوري  وأثره في اختالف الفقهاء في أحاديث إمامة المتيمم للمتوضئ النسخ  .4

 70-62 أ.م.د. خالد شكر محمود المصطلح البالغي ثنائية الداللة في    .5

 98-71 ماجد بن علي بن احمد   الزيدية أصولهم وتاريخهم وعقائدهم  .6
حديث :" َلْو ُكْنُت آِمًرا َشْيًئا َأْن َيْسُجَد   القول المفيد في التعقب على من حّسن  .7

 َتْسُجَد ِلَزْوِجَها..«.»دراسة نقدية«ِلَشْيٍء ُدوَن َّللاهِ، ََلََمْرُت اْلَمْرأََة َأْن 
 119-99 د. نعمات محمد الجعفري 

 130-120 د هبة أحمد طه  م. أثر اإلسناد إلى النكرة في تحقيق مقاصد الوعيد   .8

 147-131 أ.م.د.حسين غازي حسين االستشراف ونماذج من تطبيقاته الفقهية  .9

 162-148 منصور د.طارق عثمان علي  العقول وما يتخرج عليهاقاعدة اَلدلة الشرعية ال تنافي قضايا   .10

 183-163 د. عبد الرحمن احمد الزهراني  مبادى وقيم العالقات االنسانية في ظالل السيرة النبوية  .11

 193-184 د. مجاهد محمود إسماعيل  حكم صيام غير الفرض في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة  .12

 201-194 أ.م.د. حيدر أحمد حسين  (دراسة بالغية وصايا اإلمام علي )صورة التسامح في   .13

 219-202 م.م. حامد صبار سعيد  أسباب الفقر ومعالجتها في ضوء السنة النبوية      .14

 236-220 د. شعالن عبد القادر ابراهيم نظرية والية الفقيه وموقف حزب الدعوة اإلسالمية منها  .15

 246-237 د. احمد حميد خلف  وعالقتها اليقظة الذهنية لدى طلبة المرحلة المتوسطةالحاجة الى المعرفة    .16

ورة الحركية                     .17 هني وفاعلية اَلثر النهفسي في رسم الصُّ شعريُة الحضور الذِّ
 بين منتج النهص ومستقبله

 261-247 د. نهاد فخري محمود محسن

في القرن الرابع عشر   خدمة التفسير وعلوم القرآنجهود العراقيين الراحلين في   .18
 الهجري 

 272-262 د. عمر فريد حسن 

واقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن    .19
 (NCAAAالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي) طبقًا لمعايير فيصل

 303-273 يوسف عمر الراشد .د

 315-304 د. عمار عبد حافظ عبد  أحكام التعامل بالعمالت اإللكترونية )البيتكوين ومثيالتها(  .20
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 326-316 أ.م.د. خولة مالك حبيب داود  البنيتان الفعلية والوظيفية َلفعال سورة اإلنسان  .21

أثر استخدام استراتيجية التعلم باللعب في تدريس اللغة العربية في تنمية مهارات   .22
 التفكير الناقد لدى طلبة السادس االبتدائي في محافظة بغداد 

 349-327 م.م وسام حسن داود 

ألتفكير الخرافي وعالقته بمفهوم الذات االكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في    .23
 محافظة بغداد. 

 365-350 م.م احمد ثامر كامل

 384-366 م م. زمن حامد هادي إلغائهامابين ضرورة ابقاءها ومبررات  عقوبة االعدام   .24

باستخدام أنموذج مجموعة   تقييم الموقف التنافسي لشركة التامين العراقية  .25
 بحث تطبيقي –بوسطن االستشارية 

 396-385 م.د قصي عبد الخالق فاضل 

 م. هدى مهدي احمد  تقييم والدات االطفال في محافظات العراق باستخدام التحليل التمييزي   .26
 سناء ستار احمدم. 

397-410 

 424-411 م.د. رغد عبد االمير مظلوم في ظل القانون الدولي الخاص  تخويل االجنبي العمل في العراق  .27

 433-425 ساهرة هذال عبد الحميد د.  حكم قروض المشاريع االستثمارية في الشريعة االسالمية  .28

 445-434 م. م. صالح غانم نوري  دراسة تحليلية العراقيةقضايا التنمية االقتصادية في القنوات الفضائية   .29

 455-446 محمد أمين سليم  د.  اَلسباب المباشرة لسقوط اَلندلس  .30

فاعلية برنامج إرشادي مهني يرتكز على التوجه النظري التطوري لنمو المهني   .31
طلبة  في تحسين مستوى الوعي المهني وتنمية مهارة إتخاذ القرار المهني لدى 

 الصف السادس اَلعدادي في مديرية تربية الرصافة اَلولى محافظة بغداد 

 483-456 د.م.ماجد إحياب رمضان 

 الحميد عبد عبدالجبار عفاف.د.أ االسالمية العربية الدولة في الحضاري  ودورها المراصد  .32
 المنعم عبد عماد ايناس.د.م.أ

484-492 

33.   “Changing Education through blended learning” Qusai  Kh. Abdalhameed 493-495 

34.  Infinitive and Gerundial Constructions  : 
A Problematic Area for Iraqi University Students 

Dr. Esbah S. Abdullah 
Dr. Shamma Mustafa 

496-509 

35.  Rache durch Gerechtigkeit Über das Stück  Der Besuch der 
alten Dame von Friedrich Dürrenmatt 

JASIM  IMRAN  HASHIM 510-520 

36.  Traumatic Experiences: A study in Selected Plays of Iraqi 
Contemporary Protest Theatre 

Ahmed H. Ubeid  Dr.                            521-528 

37.  The Effect of Social Media on the Students’ Performance at 
University of Anbar 

Tariq Aboud Mashaan 529-533 


