مجلة الجامعة العراقية
العدد (2021 )3/52م 1443/ه

ت

اسم الباحث

اسم البحث

الصفحات

.1

أحكام المبتوتة في القرآن الكريم (سورة الطالق أنموذجا)دراسة فقهية مقارنة

م.د .محمد حاتم جاسم محمد

11-1

.2

األمومة المعنوية في القرآن الكريم دراسة موضوعية

أ.م.د عبدهللا إبراهيم رحيم

23-12

.3

االمر المقدر في القران

د .حمود بن عتيق راضي

39-24

.4

االنسجام في سورة الطالق

محسن سليمان سعيد

57-40

.5

التناسب الداخلي في كتاب التهذيب في التفسير للحاكم الجشمي (ت494:هـ) سورة م م .ناجي خلف كنوش

.6

النساء نماذج مختارة

سعدهللا فتح هللا رسول

أ د .عبد القادر عبد الحميد عبد

72-58

اللطيف

قواعد وتحريرات رواية قالون تأليف :محمد حسين عبد الرسول العامري الشرقاوي د .آالء بنت أحمد الشريف

المصري(المتوفى1383 :هـ)دراسة وتحقيق

أ.م.د .فهد طالل سليم

.7

القول المبين في حديث ((ناقصات عقل ودين)) -دراسة حديثية معاصرة-

.8

آيات األحكام المتعلقة بالوصية عند الحاكم الجشمي (ت494ه) في تفسيره التهذيب م .م .صالح محمد خلف نهار

91-73
101-92
116-102

سورة البقرة أنموذجا

أ .د .محمد عويد جبر

التطور الداللي لقاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة

عبد هللا بن محمد الدروبي

131-117

 .10مرويات التابعية الجليلة ُمعاذة العدوية ،البصرية في الكتب الستة دراسة تحليلية

أ .م.د.نضال علي حسين الرشيد

166-132

 .11األحكام الفقهية المتعلقة بالمجلس في باب الجنايات

أ.م.د  .محمد صبحي خلف

177-167

 .12العلة والحكمة عند األصوليين

د .زياد مظفر سعيد

184-178

 .13طروحات المعطلة (الجهمية) قراءة في آرائهم ومعتقداتهم

د .مسلم شاكر جبر

192-185

.9

العشرة -من كتاب (غاية النهاية) د .محمود بن كابر بن عيسى
 .14نماذج من قراءات أصحاب االختيار -غير الُقرَّاء َ

204-193

ـج َزري
البن ال َ
 .15جريمة االختالس الوظيفي في ضوء قانون النزاهة العراقي (دراسة مقارنة بين الشريعة أ.م.د .نهلة عاشور منسي
والقانون )

217-205

 .16المنهج المعياري دراسة تطبيقية على معجم مقاييس اللغة والصاحبي في فقه اللغة البن م .علي خضير عباس

226-218

فارس ((ت 395هــ))

 .17التداولية في ميزان البحث اللغوي

م .د .عبد المطلب نجيب شهاب

235-227

أن " داللة وتوجيه
َ " .18وْي َك ْ

د .مالك حسن عبد هللا غالي

244-236

.19

العلة النحوية في االفعال المبنية في كتاب الكناش في فني النحو والصرف

حماة (ت732هـ)

لصاحب م م .ايناس محمد راضي

252-245
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 .20أسس الثقافة العراقية وتحديات التغريب دراسة فكرية

م.د .نجم عبد هللا جواد

263-253

 .21لمحات في المواقف العسكرية للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم

م.م .وهبية عبدالرزاق عبدالقهار

271-264

 .22مصانع االسلحة العثمانية الثقيلة حتى القرن (18م) سالح المدفعية انموذجا

م.د رياض خليل حسين

289-272

 .23المفاهيم االجتماعية والثقافية وحماية المدنيين عند المسلمين ي بالد الشام في القرن د.عثمان مشعان عبد علوان
االول الهجري(دراسة تاريخية )

299-290

أ .د .عربية قاسم أحمد

310-300

 .25االحتراق النفسي وعالقته باألداء الوظيفي لمدرسي المرحلة اإلعدادية في العراق (دراسة م.م إبراهيم علي حسين

319-311

طلبة كلي َة اآلثار م .م عبد الرسول سعد صالح م.م
من َ
 .26الذكاء االجتماعي وعالقته بجودة القرار(دارسة تَطبيقيِة على عين َة ْ
يحيى فاروق كريم
في ْجامعة سامراء)

332-320

 .24اإلجازات العلمية وأثرها في نشر العلوم (دراسة تاريخية))
تقويمية)

م.م صالح محمد عبد

 .27النوموفوبيا رهاب الخوف من فقدان الهاتف النقال وعالقته باالتزان االنفعالي لدى طلبة م .د بان صابر قدوري
الجامعة

 .28قياس مستوى ادراك تســويـ ــق الثغ ـ ـرات لعينة من السيدات العامالت
تجهيزات الغذائية منزلية لالكالت المطبخ الشرقي في كركوك

م م  .ساره صباح خورشيد

 .29تحليل اثر الدين العام على االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في العراق دراسة في أ م .د ايناس محمد رشيد
ظل اثر قوانين الموازنة العامة على االقتصاد العراقي للمدة ()2020-2008

م .م احمد إبراهيم جمعة .

352-333
365-353
384-367

د .ابراهيم حميد محسن

 .30إثر استراتيجية االصطفاف المنطقي في اكتساب المفاهيم التاريخية عند طالبات الصف م .م مبدر محمد علي
الخامس األدبي وتنمية قدرتهن على اتخاذ القرار

397-385

 .31تشابك جذور األزمة اليمنية ,ودور القوى اإلقليمي ِ
َّة في تعقيدها

د.م.مصطفى جابر فياض

420-398

 .32التدخل الدولي إلحالل الديمقراطية وبناء السالم

م .د عادل مطشر حسن

434-421

 .33الخطاب الوطني المصري في صفحات جريدة األهرام) 1914-1882م)

م.د .ليث نعمة موسى

444-435

 .34تغريدات اعضاء مجلس النواب العراقي عبر موقع تويتر دراسة تحليليةلمضامين د .بشرى حسين
التغريدات عبر موقع تويتر للمدة من 2020/9/15لغاية 2020 /12/15

 .35كيف يمكن تحقيق الجودة في التربية والتعليم

م.م رشا خلف أحمد

The Phonological Analysis and Alliteration of Selected Poems in .36
the 1840s Poetry
Huda Yahya Makky
Investigation and Simulation of Double-gate Double-channel .37
Nawal Murad Khutar
In0.17Al0.83N/GaN HEMT
Noor Ahmed Hashim Classification of brain signals based on proposed method
.38
Zainab Shaker Matar
Dr. Suha Rsheed Alkumet
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