
 

 

 

 

 

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

 ه 1442/ م2021 ( 49/3) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 9-1 د.  ماجد عبدالرزاق خلف   االستغفار سراج ظلمة الذنوب   .1

 28-10 د. عبد السالم يوسف عيسى   التِّْبَياُن ِفي ُحْكِم ِقَراَءِة الُقْرآِن ِباأَلْلَحان  .2

 42-29 أ.م. د. اسراء كريم عبد للا  لبعض قضايا األسرة في  تفسير المراغيالعالج التربوي    .3

 55-43 د. محمد بن عبده أحمد غروي   صـــحيــح ُصحــف الصحــــابة دراسٌة وصفية تحليلة   .4

 82-56 سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي وجوه رعاية اإلسالم للمرأة في شعيرة الحج  دراسة حديثية موضوعية  .5

 98-83 د. سالم ساهم بديوي  الحضارية النابعة منهالحج والقيم    .6
 112-99 م.م باسم مصحب رحمن الحكم الشرعي وأسباب اختالف العلماء فيه  .7

 127-113 أ.د خليل حسن الزركاني     اإلحكام الفقهية في عمارة المساكن   .8

الرحمن بن محمد بن  د. عبد  مقدار ما بين األذان واإلقامة دراسة حديثية فقهية       .9
 غنيم الحازمي

128-147 

 158-148 م. أنور فرحان عواد  حكم اإلقرار باإلكراه في الفقه اإلسالمي  .10
 168-159 د. حسين زبير ثلج  التسامح االسالمي وأثره على التعايش السلمي بين االقليات واألديان  .11
 182-169 م م. نبراس محمود عبد الرزاق  منهج أإلمام األوزاعي في استنباط األحكام  .12
 195-183 د. عمار باسم صالح  العلمية وضرورتها المعرفية في الفكر اإلسالمي المعاصر الفروض   .13
 206-196 أ.م.د. رنا صميم صديق مقاصد الشريعة ودورها في بناء األسرة )األلعاب اإللكترونية نموذجا(  .14
 د. مزهر صالح حسين إيقاع التكرار في نسيب الشريف الرضي   .15

 د.  إبراهيم صالح حسين  
207-212 

أ.م.د اسراء عريبي فدعم         وصفية المنهج الداللي دراسة   .16
 د. عروبة خليل إبراهيم

213-223 

 233-224 م م . هدى محمد محسن  المقاصد الشرعية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب   .17
والشدائد على عقيدة المسلم دراسة تطبيقية على أثر جائحة كورونا  أثر الفتن والمحن   .18

 2020/  10/ 1ولغاية   2020/  9/ 1فايروس على الشباب العراقي للفترة من 
 246-234 م. د. شافي جمعة 

عثمان عبدالكريم عبدالجبار   زيادة اإليمان ونقصانه عند اإلمام الكشميري   .19
 أ.م.د. مشتاق عماد عبدالعزيز

247-261 

اإلعجاز التشريعي واألحكام الفقهية المستنبطة من تعدد القراءات )آيات األحكام   .20
 في سورة البقرة أنموذًجا( 

 أ.م. د. محمد عبدللا صالح 
 د. عماد حسن صالح 

262-277 



 

 

 

 

 

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

 ه 1442/ م2021 ( 49/3) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 

مدى استعمال مدرسي اللغة العربية الستراتيجيات التدريس المنبثقة من النظرية    .21
 البنائية 

 287-271 .م.د. بيمان جالل احمد أ

خالل    .22 من  واالندلس  المغرب  بالد  في  والعسكري  السياسي  ودورها  مرين  قبيلة 
 كتاب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية 

 300-288 أ.م عدنان محمود عبدالغني 

 314-301 أ. م. د. عمرو هشام محمد                                          2003فاعلية السياسة المالية في معالجة مشكلة الفقر في العراق بعد عام    .23
في ضوء المتغيرات   1939 – 1923الصينية  –تقويم العالقات السوفيتية   .24

 االيديولوجية للدولتين
 326-315 أ . م . د . سعد لطيف حمد

 339-327 عبد الغني  منار عبد المحسن المسؤولية الجنائية لألستعمال غير المرخص للطيف الترددي لألنترنيت   .25
 363-340 هديل رعد تحسين علي   االبدال الصوتي  في معجم االلفاظ الفارسية المعربة    .26
 384-364 م.م.محمد ابراهيم خضير عباس  الطبيعة القانونية للجرائم الضريبية  .27

استراتيجيه التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف الرابع األدبي في مادة  اثر   .28
 التاريخ وتنمية تفكيرهم اإلبداعي

 394-385 م.م حسين علي صالح خضر  

امكانية تطبيق متطلبات التصنيع الرشيق في الصناعات الدوائية الشركة العامة    .29
 سة استطالعيةلصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في سامراء : أنموذجًا : درا

 408-395 م.م. محمد علي عبدللا    

أثر النمو السكاني على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية للمدة    .30
(2005-2019 ) 

 م.م خضر جاسم حمد 
 م. فؤاد فرحان حسين  

 م.م انس ذياب سالم                            

409-421 

 434-422 م. حسام مبارك خلف  البرامج السياسية في تشكيل آراء الجمهور أهمية   .31
 ترتيب أولويات قضايا األمن الوطني في وسائل األعالم عند الشباب الجامعي  .32

 دراسة مسحية لعينة من الشباب الجامعي في الجامعة العراقية
 451-435 أ.م .د. بتول عبد العزيز رشيد 

تكار العالمي لعينة من بلدان  إثر اإلنفاق على البحث والتطوير في مؤشر االب  .33
 ( 2015 -2013مختارة للمدة )

 م. انمار غالب كليب
 م. بشرى عبدالباري احمد  

 الباحث : قتيبة ماهر محمود

452-463 

و قرينة السعادة والسرور  لتحديد راحة  THIالرطوبة  –قياس قرينة درجة الحرارة   .34
 االنسان في العراق 

                                                                                                  م . د . علي خلف صايل                   
                      م . د . علي خيرللا رحيم                                                                                                     

464-486 

 م. خالد جواد سلمان   ي لمؤشرات الراحة في محافظة واسطتحليل جغراف  .35

 م. سلمان خالد جواد 
487-502 

 515-503 م . م. عكاشة محمد صالح  شخصية المرأة في افالم محمد خان  .36
37.  Der Artikel (Geschlechtswort) in den Sprachen "Deutsch" und 

Englisch  524-516 م.م. خولة خليفة عبجل 


