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اسم البحث

اسم الباحث

الصفحات

.1

الوقف على رؤوس اآلي بين علماء المشرق والمغرب دراسة تطبيقية على سورة

د عوض حسن علي الوادعي

20-1

.2

شبهات المستشرقين حول بعض تشريعات القرآن الكريم

د .نبيلة بنت حسن بن محمد

42-21

.3

داللة المقاطع الصوتية في الحجاج القرآني

محسن سليمان سعيد

51-43

.4

أسلوب اإليجاز في الترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم  -رؤى استشراقية

الكهف

آيات ( )98-73من سورة مريم نموذجا

شاهو عثمان رضا أحمد
يونس عثمان محمد أمين
د .عمر ياسين نده

61-52

نماذج من سورة البقرة
.5

أقوال النقاش في التفسير( سورة البقرة ) جمعا ودراسة
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.7

األحاديث الواردة في دعاء النبي (صلى هللا عليه وسلم) ألهل بيته عليهم السالم

أ.م.د عبد الجواد سالم عثمان

78-62

م.د .حذيفة فاضل يونس
أ.م.د .طه علي داود

102-79

د .حذيفة ضياء داود

136-103

في الكتب التسعة
.8

اإلضافة الوصفية الى مرتبة ( الثقة ) عند المحدثين ودالالتها في النقد الحديثي

أ.م.د .مهند عبدالستار جميل

152-137

ـ دراسة تطبيقية ـ
أ.م.د.مرتضى محمد حميد

170-153

.9

ترجيحات االمام العمراني في كتاب صالة المريض وصالة المسافر وصالة

 .10قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة وأثرها في الطب الوقائي زمن

د .ابتسام محمد أحمد الغامدي

186-171

 .11القواعد الفقهية المستنبطة من نهج البالغة ـ العبادات (نماذج مختارة)

أ.م مسلم كاظم عيدان حسين

الخوف من خالل كتابه البيان

األوبئة (تطبيقا على اإلجراءات االحت ارزية في المملكة العربية السعودية)

204-187

عالية حسين محمد
 .12الطب في الشريعة اإلسالمية

م.د .اسماء حمود يونس

217-205

 .13أراء اإلمام الصفدي الفقهية في تفسيره(كشف األسرار وهتك األستار)

أ.م.د.قتيبة كريم سلمان

235-218

نماذج تطبيقية
 .14االمام ابن المواق واقواله في الجرح والتعديل دراسة حديثية مقارنة

اثير محمد خلف

 .15قيمة متن العقيدة الطحاوية في التصنيف العقدي السني دراسة تحليلية

د .محمد بن حجر القرني

286-264

 .16تعارض المصالح في عقد اإلشراف على المباني

د .عبدالرحمن محمد الزير

305-287

أ.م .د .عصام خليل ابراهيم

263-236

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

مجلة الجامعة العراقية
العدد (2021 )2/52م 1443/ه

 .17رونق المحاكم بشرح المسائل التي يزوج فيها الحاكم الشيخ العالمة /عبدالرحمن
بن أحمد بن علي بن مسك زين الدين السخاوي الشافعي المعروف بابن المسك
(1123ه) دراسة وتحقيق

 .18مرويات كتاب الرقيات في كتاب بدائع الصنائع لإلمام الكاساني – الحج

د .نوال بنت سعيد بن عمر

327-306

بادغيش
أ م د .جاسم طه حمود

340-328

والطالق – أنموذجا دراسة فقهية مقارنة
 .19أَثَـ ُـر ال ــذوقـيـة فــي الن ــظر النــحوي
ات المحكية في العرب ِ
 .20أَسماء األَصو ِ
ِية (( جمع وتقعيد وداللة ))
ََ
ُ

عبير عيسى خليف

351-341

أ .م .د .إبراهيم أَحمد عميري

375-352

م.د.ابتهال أحمد داود

386-376

م .مريم علي عجيل

398-387

 .23االرتباط الداللي بين الجبن واأللفاظ الدالة عليه في معجم لسان العرب

د .ادريس سليمان مصطفى

409-399

 .24تنازع القوانين واالختصاص القضائي في مجال البث الفضائي

م.م .باسم ذهيب خلف

420-410

 .25محمد عثمان الصيد واثره السياسي في ليبيا حتى عام 1963

م.د .حاتم محسن جبر

432-421

 .26استشراف المستقبل في ممارسة العالقات العامة

م.د .عراك غانم محمد

445-433

 .27المهارات الحياتية المضمنة في محتوى منهج الحاسوب لكليات غير

م م  .آمن ـ ــه سلمان محمد علي

460-446

 .28اثر استراتيجية االبعاد السداسية ( )PDEODEفي اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية

م .عثمان كهالن فرحان

505-461

 .29استخدام بطاقة االداء المتوازن في قياس وتقييم االداء المؤسسي دراسة تحليلية

م .احمد سمير نايف الثابت .

526-506

 .21المخصص المنفصل العقل أنموذجا

السهيلي (ت)581
 .22الممنوع من الصرف عند عبد الرحمن ُّ

االختصاص في العراق

التفكير الناقد لدى طالب الصف الخامس االدبي في مادة البالغة والتطبيق

لبيانات مصرف بغداد االهلي لألعوام ()2019 ،2018 ،2017
 .30النظام المحاسبي المصرفي وانسجامه مع متطلبات معايير اإلبالغ المالي
(معيار رقم ()7دراسة تحليلية لمصرف الشرق االوسط لالستثمار)

 .31قياس وتحليل استم اررية شركات األعمال واحتمالية تعرضها لمخاطر االعسار
المالي باستخدام أنموذج الشبكات العصبية
 .32حق االحتكار في سوق االوراق المالية دراسة مقارنة

م م .محمود خليل ابراهيم

م .احمد محمد جاسم
م.م دنيا محسن الموسوي

535-527

م م .أندلس حسن خميس
ا.م .د .رافعة ابراهيم الحمداني

555-536

ا.م .د .نمير امير الصائغ
ا.م.د .مدحت صالح غايب

Abdulrahman Suleiman Reading the Subaltern in Sapphire’s Push
.33
Khaleel
Rajaa Hamid Salih
Investigating Impoliteness Strategies and Power in a number .34
of English Literary Texts: A pragmatic Study

562-556
567-563
574-568
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