
 

 

 

 

 

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

 ه 1442/ م2021 ( 51/1) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
  م.د.صباح عباس حسين القيم التربوية في سورة الكهف قصة موسى و الخضر )عليهما السالم (  .1

 م.د.محمد محمود حسين
1-12 

 33-13 فاطمة بنت محمد الزويهري د.  (جمعًا ودراسة)  التعامل مع الوباء في الَقَصص القرآني    .2

 اسيل سعد فاضل  َأوزان معاني الكثرة، المبالغة، المشاركة، المطاوعة في القران الكريم  .3
 أ.د. رائد عبدهللا حمد 

34-47 

 بدائع كتابه في النساء سورة في األحكام آيات لبعض الكاساني اإلمام تفسير  .4
 ( ودراسة جمعآ) الصنائع

 65-48 علي  حسني ممدوح. د

 86-66 د. محمود ابراهيم حسن الشافعي االمام ابي يوسف كتاب الطهارة أنموذجاما وافق عليه االمام   .5
  السنن   في   البيهقي  اإلمام  على   المهذب  المختصر  في   الذهبي   اإلمام  تعقبات  .6

 -البنيان في الرخصة باب إلى الطهارة  كتاب بداية من – الكبرى 
 102-87 حمودي هاشم محمد. د

 109-103 م. د. محمد علي مرعي  َجاِئَحة كورونا اْنُموَذجاً   -ِدَراَسٌة ُأصوليَّةٌ  -ِبُمَسبََّباِتَها َرْبُط اأَلْسَباِب   .7

 129-110 م. م. بالل سعود جابر  أحكـــام الطيب فـي الفقه  االسالمي  .8

 143-130 د.عذراء حمودي هوير أحكام النشوز في ضوء قاعدة ال ضرَر وال ِضرار   .9

 158-144 أ.م.د.مثنى سلمان صادق  التيسير وأثره في القواعد األصوليةمقصد   .10
التنوع االثني واالندماج االجتماعي) دراسة اثنوغرافية مقارنة في المجتمعات    .11

 المختلطة( 
 170-159 . م . د. صالح حسن أحمدأ  

المعتزلة  )  مشكلة الشر في علم الكالم االسالمي عند المدارس الكالمية الكبرى   .12
 ،االشاعرة،األمامية( 

 182-171 جاسم حسن هاشم د. 

أثر ستراتيجية  كلوزماير  و هيلدا تابا في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طلبة    .13
 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد

 199-183 أ.م د. بالل إبراهيم يعقوب 

- 731هـ / 182-113االقتصاد النبوي من خالل كتاب الخراج ألبي يوسف)  .14
 م( 798

 214-200 محمد حسن علي ظاهر أ م د. 

 226-215 د. مروان نجاح مهدي البالم اإلله بعل دراسة في االصول والتأثير واالنتشار   .15
 240-227 محمد صالح جواد  د. المرصفي عالـم العصر ومقرئ مصر  .16

 253-241 نبراس حميد ابراهيم  م. األنماط التركيبي ة لجملة النداء في شعر قيس بن ذريح  .17

 262-254 م. رواء عبد الستار علي  الجوانب العمرانية في مدينة االنباط عند العرب قبل االسالم   .18

 272-263 د. انوار جاسم مطلك   هارون الرشيد في االدب العالمي قصص أو. هنري إنموذجاً   .19
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 291-273 قاسم فاهم خضير  .  أ.م.د )دراسة لسانية(  ثالثيات البردة  .20

 309-292 أ.م.د  شيماء نجم عبد هللا  نماذج شعرية مختارة   بواعث البكاء في الشعر العباسي  .21

الشيخ أحمد بن   تأليف شذا العرف في فن الصرف كتابباب االفعال من  شرح  .22
 ضبطه ـــ وحققه ـــ وعلق عليه  محمد بن أحمد الحمالوي 

 343-310 مروان نوري إسماعيلأ م د .

حتى قرار   1946موقف االحزاب العلنية من القضية الفلسطينية من عام   .23
 دراسة تاريخية 1948التقسيم عام 

 354-344 عباسم. د. دحام علي خضير 

 370-355 م. رشا خلف أحمد  أثر استعمال النشاط في الكتاب المنهجي   .24
 380-371 أ.م.د. نغم نذير شكر خيارات االصالح للعملية السياسية في العراق  .25
 القيادة الخضراء ودورها في ادارة الموارد البشرية المستدامة   .26

 استطالعية آلراء عينة من القيادات االدارية في جامعة كركوك(  ) دراسة
 م. اسو محمد لطيف صالح  

 م. وسام سامي جبار زينل  
381-395 

التحليل المكاني لتوزيع المدارس االبتدائية في مدينة الموصل باستخدام تقنية   .27
 نظم المعلومات الجغرافية 

 407-396 أ.م.د. رياض عبدهللا احمد

استراتيجية التدريس بالتبادل واثرها في التخلص من مشكلة ضعف االنجاز   .28
 المعرفي واالتجاه نحو مادة التاريخ )دراسة تجريبية( 

أ.م.د احمد عبد الستار عبد  
 الواحد 

408-420 

 444-421 احمد عبد العزيز  أ م د.  –دراسة اجتماعية تحليلية  - 2003تحوالت جرائم المخدرات في العراق بعد عام   .29
 460-445 م.د عبدهللا عبدالمجيد حسن  توظيف النصوص القرآنية في الخطاب اإلعالمي لـ)داعش(   .30
تعلمي لتدريس المنطق الرياضي وأثره في الكفايات التدريسية  -تصميم تعليمي   .31

 عند مدرسي الرياضيات في المرحلة اإلعدادية 
 476-461 ا.د مجبل حماد عواد الجوعاني          

لة للدستور  قرارات المحكمة االتحادية  .32  500-478 المدرس د. صباح جمعة الباوي  العليا الُمَكمِ 

 534-501 م. د. ميثم فالح حسين سبل تطوير العدالة التصالحية في التشريع الجزائي العراقي)دراسة مقارنة(  .33
 القضاء الوطني إلى التحكيم في عقود نقل البضائعنقل االختصاص من   .34

 )دراسة مقارنة(
 549-535 د م.م. عبدالستار احمد مجي 

 556-550 فهد طالل سليم الخالدي أ.م.د  في النوازل العامة  المعالجات النبوية المالية  .35
36.  Climate Elements Impact on Heritage Houses Spaces Formation in 

Baghdad Districts of Kadhimiyah , Adhmiyah , and Kerkh  as 

models 

Asst. Prof. Dr.Hatem 

Hamoudi Hassan 
557-568 

37.  Thomas Hardy's Psychological  Representations: A study of his 

Novels 

Asst. Lect. Maha Samih 

Hamodi 
569-575 

38.  The role of sustainable transport in eliminating traffic bottlenecks Assistant Professor/ Huda 

Abdelkader Aziz 
576-590 

39.  War Experience & the Aesthetic Birth of Poetic Creation in Brian 

Turner's “Here, Bullet ” 

Instr. Omar Saadoon 

Ayyed (MA) 
591-595 


