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 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
لولي الدين عبيد هللا بن محمد بن عبد العزيز  رسالة في إعجاز القرآن الكريم  .1

 هـ(: دراسة وتحقيق.  701السمرقندي ثم الدمشقي، المعروف بالبار شاه )ت 
 23-1 أ.م. د. مهند حمد شبيب 

 39-24 د. سهل بن رفاع بن سهيل   عند أهل الّسّنة والجماعة  المصّنفات العقديةمكانة الّسّنة الّنبوّية في كتب   .2

 71-40 موفق بن عبدهللا كدسة  .د )ال اله اال هللا( أنموذج الباقيات الصالحات وأثرها في ترسيخ االيمان و العقيدة  .3

األحاديث التي حكم عليها الحافظ ابن كثير بقوله ) ال بأس به ( دراسة تطبيقية    .4
 في كتاب إرشاد الفقيه 

 90-72 م.د. محمد شاكر محمود

 100-91 م.د. سعد صبار صالح   الشيخ فالح عبد الرحمن المشهداني وجهوده في خدمة السنة النبوية  .5

 111-101 د. محمد بن فهاد القحطاني األصوليين أهمية دراسة أسباب اختالف الفقهاء لدى   .6
رضي هللا   قرة العين في فضل الشيخين والصهرين والسبطين وفاطمة الزهراء  .7

أبو ذر أحمد بن برهان الدين سبط بن  تأليف  ب7أ الى ورقة  1من ورقة   عنهم
 دراسة وتحقيق  هـ(884العجمي )ت

 129-112 أ.م.د عمر عبد هللا  

 األحكام الفقهية المتعلقة بصالة الجماعة في فترة  وباء كورونا المستجد   .8
 دراسة مقارنة  ( 19-) كوفيد

د. مريم بنت علي بن محي  
 الشمراني

130-164 

 176-165 د. ميادة محمد الحسن  مقصد حفظ النفس وأثره على األحكام الشرعية في ظل جائحة كورونا  .9

ركة في االقتصاد   .10 منظومة الدرة اليتيمة لألمام الصرصري اإلسالمي احكام الشِّّ
 انموذجا  

 193-177 م.م سيف إسماعيل عبود 

 213-194 أ.م.د. محمد خضير حميد مطر  دراسة فقهية مقارنة  حكم وقاية النفس بارتكاب المحظور  .11

كتاب طبقات  سمات الشخصية العربية من خالل شعر شعراء طبقة الرئاء في   .12
 فحول الشعراء البن سالم الجمحي

 225-214 أ.م.د ميثم علي عباد محمد

السمات الصوتية التمييز وأثرها في تحليل الخطاب الشعري شعر ) مشتاق   .13
 عباس معن ( انموذجا

 240-226                                       د. هديل حسن عباس 

كتاب )األغاني()ليلى العامرية ومجنونها  البنى السردية في حكايات من   .14
ا(  أنموذج 

 250-241 د. عزيزة عزالدين الفي

د. فاطمة بنت عبدالرشيد بن   المعنى الوظيفي لمبنى )ُمْفَعل( دراسة تطبيقية على كتاب المفضليات  .15
 محمد عبدهللا

251-262 

 270-263 يوسفم.د. ندى صالح  طريقة نطق الجملة العربية وتنغيمها عند القدماء  .16

 285-271 أ . م . د . أيمن سعود متعب تذكرة االخوان بما قد حواه بسم هللا الرحمن  ألحمد البيلي العدوي من حرف    .17
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 الجر )الالم( إلى نهاية المخطوط 

بسم هللا الرحمن  ألحمد البيلي العدوي من مقدمة  تذكرة االخوان بما قد حواه   .18
 المؤلف إلى حرف الجر )الالم( 

 310-286 أ . م . د . لينا طهماز علي 

 معالجة البرامج التلفزيونية الحوارية لالحتجاجات الشعبية في العراق  .19
و)مع الحدث من قناة  )بالعراقي من قناة الحرة عراق ( دراسة تحليلية لبرنامجي

 العالم( 

 328-311 أ.م . د. بشرى داود سبع 

 346-329 أ.م.د بشرى جميل الراوي  تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي: أدوات بحثية   .20

 359-347 م.م. مصطفى عباس محمد  "االتجاهات النظرية لإلعالم اإللكتروني في ظل عولمة المعلومات"  .21

مضاعف التجارة الخارجية على الدخل القومي في العراق: دراسة تحليلية   اثر   .22
 ( 2018-2006للفترة )

م.د زين العابدين محمد عبد  
 الحسين 

360-377 

 عالء الدين احمد عباس علي  التمظهرات البالغية في خطاب الصورة الصحفية الثابتة  .23
 أ.م.د. نزهت محمود نفل

378-393 

اثر  تقلبات اسعار الصرف وقيمة االستثمار االجنبي في تعزيز القيمة السوقية   .24
 للشركة)) بحث تطبيقي في مجموعة من المصارف العراقية (( 

 411-394 م.م.ازهر صبحي عبد الحسين 

قياس مدى فاعلية برنامج قائم على الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الخرائط   .25
لدى   االنتصار الجغرافية  ثانوية  مدرسة  قي  االعدادي  الرابع  الصف  طالبات 

 للبنات 

.  د. صالح الطيب محمد
 . .  االمين صالح ناصرد.

 عبد مرزوك صاحب  ياسر

412-445 

26.  Impoliteness Issue in Hemingway's '' The Short Happy Life 

of Francis Macomber  ''  
Rasha S. Obaid 446-452 

27.  Semantic Theories and Translation Problems SANAA RUSLY RAJAB 
NAJM ABDULLAH  

453-457 

28.  The Concept of Identity in Rudyard Kipling's Novel  Kim Ansam Muthanna 458-466 


