مجلة الجامعة العراقية
العدد (2021 )1/53م 1443/ه

ت

اسم البحث

اسم الباحث

الصفحات

.1

االكتفاء بالمعنى في القرآن الكريم دراسة موضوعية لبعض الشواهد

أ .م.د .أحمد نوري نصار

11-1

.2

القراءات القرآنية الواردة في سنن أبي داود دراسة تفسيرية

د .سميرة عبد الرحمن آل زاهب

42-12

.3

تفسير سورة الفاتحة لجالل الدين الدواني دراسة وتحقيق-

أ.م.د .أبو الفتوح عبد القادر شاكر

53-43

.4

مدرسة العالمة سلطان بن أحمد َّ
المزاحي(ت1075ﻫ) في القراءات

د.عبدالرحمن بن مقبل بن مطر

62-54

.5

اإلمام أبو الفضل الخ َز ِ
اع ُّي ،جهوده وآثاره
ُ

محمد القرشي
د .سماح بنت َّ

82-63

.6

األحكام الشرعية لذوي االحتياجات الخاصة في الحدود (دراسة فقهية مقارنة)

د .تغريد بنت مظهر يحيى بخاري

123-83

.7

أحكام زحام المناسك في الفقه اإلسالمي

م.د .بشار صبيح محمد

139-124

.8

اإلمامة وصلتها بالعقيدة وما يجب على الرعية نحو أئمتهم

د .فاطمة بنت حيدر آل معافا

151-140

.9

دور القيم واألخالق في الشرائع السماوية في تحقيق االمن االجتماعي

أ.م.د .محمد حكمت عبد

160-152

 .10دور مقاصد الشريعة اإلسالمية في بناء األسرة المسلمة والحفاظ عليها

د .خالد بن عيد بن عواض العتيبي

180-161

بالغنم وتطبيقاتها الفقهية
الغرم ُ
 .11قاعدة ُ

د .محمد صبحي خلف

193-181

 .12من احكام االسماك في الفقه االسالمي

أ.م .د .احمد عبد هللا إسماعيل

212-194

 .13روايات االمام الكارزيني في االدغام جمعا وتوجيها

م.م .بالل داود صالح

224-213

 .14نماذج من آراء المتكلمين في مسألة أصحاب األعراف

م .د .فاطمة طالب مجيد

245-225

 .15منهج ابن المرتضى(ت840 :هـ) في دراسة الفرق عرض ودراسة
 .16داللة اللون في شعر ُبلند الحيدري ،دراسة أُسلوبية
 .17جهوده ابن أبي الربيع في المجال اللغوي
 .18القسم بالتاء بين مقام التعجب والمقامات األخرى في القرآن الكريم

أ.م.د .جالل عازل غزال

د .عبد الحميد أحمد مرشد حمود

265-246

م .د إسراء إبراﻫيم محمد سبع

276-266

د حامد فرحان جاسم

286-277

أ.م.د .عبدالكريم عبد أحمد قاسم

304-287

 .19الشواهد الشعرية المجهولة واالحتجاج بها عند ابن هشام في كتابه مغني اللبيب دراسة م .د .طالب حميد خلف

320-305

 .20التوجيه اللغوي لما و ِ
صف بالمرغوب عنه والشاذ في معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه ياسر بن عبد العزيز بن عوض
ُ
السلمي
لقطرب

337-321

نحوية أصولية

 .21البعد اإلجرائي بين ضوابط قراءة الخطاب األدبي القرآني ومناهج النقد المعاصر
 .22اراء د .علي الوردي عن شعر العصرين الجاهلي واإلسالمي

أ.م.د .نفلة حس ـ ــن أ حم ــد
م  .د سعد عدوان وهيب

349-338
361-350
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اسم البحث

اسم الباحث

الصفحات

 .23الدرس اللغوي في آية الكرسي

سرى عبد الحميد محمد صالح

368-362

 .24دور محطات الشرب االهلية في العراق في الحد من تلوث الماء

د .فتحي سلمان جدوع عبد هللا

384-369

 .25الجوانب الحضارية لألندلس في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر(316هـ 366 -هـ  /سامان مزبان خليل

395-385

 .26دور التربية اإلعالمية والرقمية في تعزيز مهارات التعلم الذاتي من وجهة نظر أعضاء د .وسام غالي قاسم

416-396

 .27االساليب الدعائية الدارة الصراع الدولي في المواقع االلكترونية اإلخبارية دراسة تحليلية حنين طارق حميد

432-417

895م 945 -م)

الهيئة التدريسية في بعض كليات التربية في العراق

للصراع السعودي التركي  -موقع العربية نت انموذجا للمدة من 2019-12-1الى

2020-2-29

أ  .م  .د  .بتول عبد العزيز رشيد

 .28تصميم حقيبة تعليمية وفق التعلم أإلتقاني في مادة التربية اإلسالمية للصف الرابع م .فرح خير هللا فواز

441-433

 .29مقومات المشرف التربوي الناجح في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المشرفين م .د كريمة احمد حسن

461-440

االبتدائي

التربويين انفسهم

 .30االتجاهات المستقبلية لدى طلبة كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة الموصل

م.م عداي ناجي حمد

470-462

 .31االشكاليات القانونية لجريمة غسل األموال

د .معمر خالد عبد الحميد

484-471

م.د .أسامة طه حسين

506-485

 .33الحجية والنفاذ لق اررات المحكمة االتحادية العليا (دراسة مقارنة)

م.د هشام جليل إبراﻫيم

518-507

 .34المجال الحيوي الصهيوني بين التفتيت والتطبيع

م  .احمد عجاج مطر

532-519

 .32الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية  -دراسة مقارنة

 .35تداعيات الحرب األهلية الليبيرية وآثارها في تقارير المنظمة الدولية (األمم المتحدة) م .د .صادق أحمد حامد
1997-1989

 .36القيادة الناجحة ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي في مؤسسات األعمال

546-533

م.م .فراس عماد علي

556-547

 .37دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في تعظيم قيمة الشركة في بيئة تا ار وحيد الدين عدلي

570-557

األعمال العراقية

 .38دور التخطيط الفعال في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال

د .جمال أنور يابه

عمر إبراﻫيم محمد

م.م .محمد محمود طه

Dr. Zainab Abdulkadhim
The metaphor of the journey in Paulo Coelho’s The Alchemist .39
Salman Al-Shammari
Asst .Prof. Nadya Khairy A Syntactic Study of Negation in Selected English and Arabic
.40
Muhamed Said Short Stories Derived Research
م .منى إبراهيم احمد
A Comparison of the Effects of Correction on Definite and .41
Indefinite Articles and Regular and Irregular past Tense Form: A
Case Study of Iraqi EFL Learners

579-571
587-580
601-588
607-602

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

