مجلة الجامعة العراقية
العدد (2019 )2/45م 1441/ه

ت

اسم البحث

اسم الباحث

الصفحات

 .1نماذج من منهج القرآن الكريم في وسائل التربية والتعليم دراسة قرآنية تربوية

د .قيس جليل كريم

االستدالل بالقرآن على المسائل األصوليَّة في مباحث َّ
النسخ من خالل كتاب
.2
ُ
جمعا ودراسة
(اإلكليل في استنباط التنزيل) للسيوطي رحمه هللا ً

د.رائد خلف محمد العصيمي

25-9

 .3القسم النقدي الخاص الرد على من ادعى ظلم اإلسالم للنساء في ضوء سورة

أ.د.إبتسام بدر الجابري

33-26

 .4ضرورة حفظ المال دراسة تطبيقية في القصص القرآني

د .علي بن أحمد بن أحمد

61-34

 .5االلفاظ غير السامية في القرآن الكريم بين اللغويين والمفسرين

م م  .نبراس حميد ابراهيم

78-62

 .6اآليات التي وردت في أهل األهواء والبدع -جمع ودراسة-

المليح بن عبدهللا بن عبدالعزيز

95-79

 .7مختص ــر المهمـ ــات تأليف اإلمام القاضي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ولي
الضمـ ــان د ارس ـ ــة وتحقيـ ـ ــق
الدين أبي زرعة بن العراقي (ت826 :هـ)كتــاب َ
 .8دية اإلباق

أ م د .ليث كريم حسن

120-96

م.م .خالد يحيى احمد

130-121

 .9صالة االستخارة كيفيتها و أحكامها

م .أحمد فنوص حمادي

137-131

 .10االيمان بالغيب أقسامه وأهميته

م م محمد صالح مهدي

150-138

 .11طبيعة التحدي واإلعجاز بالصرفة

م .م عبد العزيز محمد شفيق

159-151

 .12العدل في الديانة المسيحية دراسة وصفية

أ .م .د .خالد أحمد حسين

169-160

 .13اللغة العربية وتحديات العصر

د .احمد رجب حمدان

179-170

 .14مآخذ عبد القادر البغدادي اللغوية على ابن هشام في شرح بانت سعاد

د .فهد بن سليمان حمد األحمد

200-180

 .15بناء اللغة وأثره في الداللة النفسية المبالغة في دالالت الرجاء والخوف عند

د .محمد توفيق عبد المحسن

216-201

النساء

إضافة الضمير (ها) لصيغة (أفعال)

أ.م .د لجين عبد هللا محمود

د.عبد الباسط عبد الكريم

8-1

 .16فواصل سورة مريم دراسة صرفية تطبيقية

أ.م.د.رجاء عبد الرحيم خاشع

255-217

 .17نزاهة الشعر في الفكر االسالمي

د .كمال الدين سعدون جميل

270-256

 .18أضواء معرفيَّة على "صناعة اإلعراب"

د .فالح إبراهيم الفهداوي

282-271

 .19المواجهة القانونية واألمنية لجرائم اإلرهاب اإللكتروني

م.د هــادي طـالل هــادي

297-283

 .20تحديد مواضع التعارض بين قانون األحوال الشخصية العراقي وثوابت الشريعة

م .محمد عبد الرزاق محمد

309-298
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مجلة الجامعة العراقية
العدد (2019 )2/45م 1441/ه

ت

اسم البحث
اإلسالمية(دراسة تحليلية مقارنة)

اسم الباحث

الصفحات

الشوك

 .21معيار االنحراف التشريعي في ميزان القضاء الدستوري واالداري

م.م  .حيدر مدلول بدر

321-310

 .22دور وسائل اإلعالم العربية في تشـ ـ ــكيل معارف واتجاهات الجمهور

أ م د .محمد حسن العامري

340-322

 .23التماس الجمهور للمعلومات من منصات التواصل االجتماعية ودوره في الفاعلية
السياسية.

م .د .علي فاخر

354-341

 .24دور القنوات الفضائية العراقية في تعزيز قيم التسامح لدى الجمهور العراقي

م.د .زينة سعد نوشي

361-355

دراسة مسحية على عينة من جمهور مدينة بغداد
 .25تقويم اداء المشرفين االختصاصيين من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية

ا.م.د سعاد خضر عباس

381-362

 .26ص ــورة األقـ ـلـيــات ل ــدى الـع ـ ـراقيين دراسة مسحية للمدة من 2016/1/1الى

أ.م.د فاطمة عبد الكاظم حمد

400-382

العراقي نحو األزمة السياسية السعودية القطرية

د .جودت جاسم محمد

2017/1/1
 .27اثر استعمال استراتيجية (فكر -زاوج -شارك) بنظام المجموعات في اكساب
طالب الصف الثاني المتوسط المفاهيم الفيزيائية

م م امير فاضل حميد

م .يحيى جاري يحيى

411-401

 " .28توظيف األفعال في الترجمة الصحفية"

م م.وسام عبد الستار دواح

419-412

 .29مسؤولية المحاضن التربوية في التربية القلبية

د  .إبراهيم بن سليم هللا بن أحمد

429-420

 .30االبعاد االقتصادية للظاهرة الخليجية ودورها في النظام الشرق االوسطي الجديد

أ .م .د .رائد فاضل جويد

440-421
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448-441
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456-449

الحازمي
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