
 

 

 

 

 

 ه 1442/ م2020 ( 48/1) العدد 

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

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 16-1 م. د عبد المنعم حمد صنكال  )العراق ومصر( مثالا  األلفاظ القرآنية في اللهجات المحلية  .1

ا(  .2  30- 17 شاكر محمود حسينأ م د.  توظيُف الَقَصص القرآني ِّ في علمِّ الجتماعِّ عند المفسرين)تفسير المنار ُأنموذجا
 40- 31 م.د. حسين عبد الوهاب حسين    -القرآن الكريم في كتابات مايكل كوك كتاب محمد نبي اإلسالم ُأنموذجا   .3

 50- 41 م. د. مصطفى عبد الستار مول  وتحليل المفاهيم القرآنية في كتاب خليفة هللا لمارتن هيندز وباتريشيا كرون عرض  .4
 66- 51 محمد محمود محمد باقرأ م د.  دراسة تحليلية ( مأثورات الصحابة في تفسير الطوسي )   .5

 85- 67 معتوقة بنت محمد حسن الحساني  المجاز في القرآن )دراسة تأصيلية(   .6
ل في أصول الدين وفروعه   .7  100- 86 م.م. ولء صباح توفيق اإلحتجاج بالحديث الُمرس 
عنها ( في الكتب مرويات السيدة عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ) رضي هللا   .8

 دراسة تحليلة  الستة
 118-101 نورية صبار أحمد  م م. 

 ( في كتابه تفسير البيان 923الختيارات الفقهية  لألمام الكازروني )ت   .9
 المسمى الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم

لقاء عبد الحسين رستم     0د0م0أ
 قصي سعيد أحمد  0د0م0أ

109-124 

 150-125 د. مصطفى مكي حسين دراسة فقهية مقارنة  التسمية في الوضوء   .10

ْن َغيرِّ اأَلْنَعامِّ والحيوانات الُمَهَجَنةِّ   .11 يٌَّة ُمَقاَرَنةٌ  َزَكاُة الَحَيواَناتِّ مِّ َراَسٌة فِّقهِّ  169-151 محمد حسن يحيى الملحاني  د. دِّ
 180-170 محمدعالء أحمد م م.  أحكام العقيقة في الشريعة اإلسالمية  .12
 225-181 اليماني  بن حمود د.أحمد بن محم د التصديق المنطقي  وعالقته بعلم أصول الفقه   .13
دراسة نقدية في كتابه طبقات  -الحافظ أبو بكر البرديجي وأقواله في نقد الرجال   .14

 –األسماء المفردة 
 247-226 ذر لقمان محمد أمين   أبود. 

 262-248 م. د أسعد حمد كاظم  المتشابهات الخالف في الصفات   .15
 280-263 أ. م. د. عبيد عبدهللا عبد   حكم زواج التوأمين الملتصقين    .16

 292-281 أ.م.د. ظاهر فياض جاسم  آثار الحرية الفكرية على الفراد والمجتمعات والمم في المنظور السالمي   .17

ه وموقف الفكر   .18  302-293 م.د. وعد صبار محمد اإلسالمي منها نظرية التطور الموج 

 316-303 أ.م.د. سعدي علي فياض  تخريج روايات بعض اآليات وبيان ٍأسباب النزول من سورة البقرة / الجزء الثاني  .19
 325-317 جنان احمد عبدالعزيز .أ. م . د حدائق الحيوانات في التراث السالمي حتى القرن الثامن الهجري    .20

 337-326 م.د. علي إسماعيل جاسم دراسة موازنة في نقد التحقيق شعر ابن جبير األندلسي بين تحقيقين  .21
 348-338 م.م. خميس عبد الجبار مطلك هـ 893ت  الجاري للكورانيالكوثر  العلل التعبيريَّة في التقديم والتأخير في كتاب  .22

 363-349 د. رائد عكلة خلف  ه() دراسة تحليلية (473الرؤية في شعر ابن الشبل البغدادي ) ت   .23
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 370-364 صالح إيناس عباس  د. الشعري المسرحي تحولت السرد في الخطاب  .24

 379-371 لفتهد. هيفاء خلف  صور شعرية منتقاة()الصورة اليحائية في الشعر العباسي   .25

 393-379 م. م. منى عبد الغفور دحام أثر المعنى في التوجيه األعرابي عند الطيبي في حاشيته على الكشاف  .26

؟  .27 ، هل هي الحلُّ  406-394 الدكتور أنور شن اوي ذياب ولماذا؟ وكيف؟ العقالنيَّة اللُّغوي ة والتصحيح اللُّغوي 

 412-407 قطران عباس مجبل د.  تاريخ النفوذ المريكي في العراق   .28

أثر المقابلة الرشادية والتقييم الذاتي في التقليل من الضطرابات النفسية   .29
 لطالبات الجامعة العراقية 

 436-413 حازم بدري أحمد د. 

النفسي  لدى طالبات الصف السادس العدادي  قلق الموت وعالقته باألمن   .30
 بفروعها الثالثة )الحيائي ، التطبيقي ، الدبي(

 450-437 م. م زهراء حسين عباس

 467-451 م. ليلى خالد خضير  مدى تضمين الرياضيات المجتمعية في كتب الرياضيات في المرحلة البتدائية  .31

 483-469 م.د مثنى محمد فيحان  حدود تناول أخبار البرلمان العراقي في النشرات الخبارية للفضائيات العراقية      .32

 499-484 م.م. نور وليد مسلم  سلبيات تعرض الجمهور للبرامج الترفيهية في القنوات الفضائية   .33

مقارنة مع محكمة لختصاصات القانونية لهيئة إنضباط موظفي القليم) دراسة ا  .34
 قضاء الموظفين التحادية( 

 أ.م.د نجيب خلف احمد  
 م.د. سوزان عثمان قادر 

500-513 

الـــــعراقية  .35 الجنسية  الــعــراقيين  غيــر  اكتساب  العراقي    آلـــيـــــة  الجنسية  لقانون  وفقاا 
 )دراسة مقارنة( 2006لسنة   26النافذ رقم 

 526-514 هديل سعد احمد د. 

من خالل اللتزام بالسرية)في ضوء التشريع   دور البنوك في مكافحة غسيل األموال  .36
 العراقي ، والمصري ( 

 536-527 علياء عادل مزيد م م.

دراسة  -في الحد من ممارسات إدارة األرباح  IFRS15دور المعيار الدولي    .37
  تطبيقية في عينة من شركات المقاولت المحدودة

 556-537 حميدي م.د. زينب عباس 

 570-557 م. م. ليلى عبد جاسم  دور المصارف السالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .38

39.  Language Choice of the Shop Signs in Baghdad: A Sociolinguistic 
Study 

Assistant Instructor Tiba 
Abdulkareem  

571-581 

40.  L'orientalisme français et la traduction du Coran. Jacques Berque 
comme exemple, étude analytique et critique. 

Ahmed Khalaf Hamad 582-592 

41.  The impact of COVID-19 pandemic on education:Winners and 

losers of the (post-pandemic educational landscape) 

Assistant Teacher Shahlaa 
S.M. Al-Jubori 

593-599 

42.  Maš-da-ri-a in unpublished cuneiform texts from old akkadian 
period 

Huda hadi alwash 600-607 


