
 

 

 

 

 

 

 ه 1441/ م2020 ( 47/1) العدد 

 جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي الكاتب وال تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير أو وجهة نظر مجلة الجامعة العراقية

 العراقية جلة الجامعة م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 10-1 أحمد حنون ميس م د. التفسير الموضوعي لكلمة )رأس( في القرآن الكريم     .1

 20-11 د. زينب محمد عباس العباسي  القراءات القرآنية وأثرها في اإلعجاز البياني في سورة )المعصرات(  .2

ْكرِّ إِّْن ُكْنُتْم ََل َتْعَلُموَن﴾قول هللا تعالى:﴿  .3  29-21 د. عبدهللا بن علي بن محمد   دراسة أصولية   َفاْسَأُلوا أَْهَل الذ ِّ

 42-30 د. دَلل بنت كويران السلمي اَلختالف بين صيغ المشتقات في القراءات المتواترة وأثره على أقوال المفسرين  .4

 أ.د. محمد شاكر عبد هللا  القرآنية  مناهج المستشرقين في الدراسات  .5
 م.د. عصام محمود محمد

43-52 

 69-53 د . خالد بن عبدالرحمن العسكر  أحكام مريض الزهايمر   .6
 95-70 موفق بن عبدهللا كدسة  .د الباقيات الصالحات وأثرها في ترسيخ اَليمان و العقيدة)هللا أكبر( أنموذج   .7
لإلمام سلطان بن ناصر الجبوري  المكيينالقول المبين في التكبير سنة   .8

 هـ ( 1138الخابوري) ت 
 123-96 م. د  طه إبراهيم شبيب 

 135-124  أنس سعد عبد الهاديد.  المقاصد وعالقتها باَلستحسان   .9

مة المنطقي ة وعالقتها بعلم أصول الفقه   .10  175-136 أحمد بن محم د بن حمود   د. المقد 

 وتطبيقها على أحكام الموتى بمرض كورونا-بمقدور َل تكليف إَل - قاعدة  .11
 دارسة تأصليه تطبيقية 

تهاني بنت عبد العزيز . د
  المشعل

176-189 

هـ( عن بعض المسائل في الرسم  1049)ت:  أجوبة محمد بن يوسف التملي  .12
 والضبط  _ رحمه هللا تعالى _دراسًة وتحقيًقا 

سوسن بنت حسن بن حسن  
 الدوبـي

190-224 

 234-225 عامــر نجــم عبــود  . م م. قواعد الكسب المالي وضوابطه في اَلقتصاد اإلسالمي    .13

زيادات السيوطي على جمع الجوامع في الكوكب الساطع , كتاب الترجيح   .14
 انموذجا

 247-235 م. د. جودت حميد صالح 

 265-248 جمال مرشد عبود د.  مسألة وحدة الوجود عرض ونقد  .15

 277-266 د عبيدة عامر توفيقأ.  "دراسة فقهية مقارنة "اآلراء الفقهية ألبي جحيفة السوائي رضي هللا عنه   .16

 283-278 أ.د. أيمن عيد الرواجفة  كشٌف جديٌد: نظرية اإلقالب والعامل الوراثي )دي ان ايه( للغة   .17

 300-284 د. باسم محمد عباس م. تحوَلت الشخصية في رواية )ساق البامبو( لـــ )سعود السنعوسي(  .18

 312-301 رياض خليل حسين م .م.  م( 1950ــ  1900المكاسب السياسية للمرأة التركية خالل الفترة )  .19

 335-313 د. محمد عبد الكريم محمودتأثير تطوير سرعة اَلستجابة الحركية وعالقتها بفاعلية أداء بعض المهارات   .20
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 األساسية لدى َلعبي المصارعة 

 347-336 م.د مروج غني جبار  اللسانيات الَحاسوبية وَرقَمنة الفِّكر اللساني الَعربي  .21

أثر توظيف استراتيجية الحصاد  في تنمية المهارات اإلعرابي ة لدى طالبات    .22
 المرحلة المتوسطة 

 367-348 بيداء حسن حسين  0م

 أ.م.د. سعد عيدان عبدهللا محمد   األمواُل الخاَصُة وَأَثُرها في َتجهيزِّ جيُوشِّ الُمسلِّمين خالَل َعصرِّ الرَِّسالةِّ   .23
 . د. صفاء جاسم حمد  أ .م

368-382 

 395-383 م .د . هيثم نعمة رحيم سيكولوجية العنف والعدوان  في  وسائل اإلعالم واثرها  .24

 404-396 أرشد مزاحم مجبلم د.  )دوافع التغلغل اَلسرائيلي في دول اسيا الوسطى(   .25

لغة الخطاب اإلعالمي في الصحافة العربية والتحوَلت السياسية الجديدة دراسة    .26
 2012آذار  30 - 2ك  1تحليلية لمقاَلت جريدة القدس العربي للمدة من 

 424-405 د. محسن عبود كشكول 

 436-425 نهلة داود سلمان  .أ.م.د                                    ةيبناء الفعل المجهول واستعماله وأخطائه في اللغة الفارس   .27

ينِّ التل    .28 َهاب الد ِّ ْيني في شعر شِّ م. د. محمد فرحان حسين                            َفرِّي ِّ عُصْورُة التناص الدِّ
 م.د. عبد الكريم جاسم حسين 

437-445 

إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية من وجهة نظر أعضاء الهيئة   .29
 التدريسية

 460-446 ن سهام عبد هللا حسي م.د.

مؤشرات التنمية استخدام التحليل العاملي في تحديد أهم العوامل المؤثرة في   .30
المستدامة للجامعات العراقية/ دراسة تحليلية آلراء عينة من التدريسين في البيئة  

 التعليمية العراقية 

 م. د. اسماعيل هادي جلوب أ.
 م. م. سالي ابراهيم احمد                                                     

461-476 

 492-477 م.د. هاشم حمادي عيسى  في العراق 2005الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور   .31

32.  Wilderness and Inner Peace in  Robert Frost’s   “ The Wood-

Pile” and  “the Tuft of the Flowers” and “Desert Places” 
Dr.Widad Allawi 
Saddam 

493-498 

33.  Interpretation of the translation of Talmudic proverbs into 
Arabic (Study in the holiday season) 

Ahmed Saeed obaid 499-504 


