
 

 

 

 

 

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

 ه 1442/ م2021 ( 51/2) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 12-1 م. د. آمال خلف علي آل حيدر  قرآنية القيم في الخطاب العلوي قراءة معرفية بالمرجعيات الفكرية   .1

 26-13 م.م. محمد حاتم ارحيمه خشن   مآخذ على علِم التفسير  .2

م . ايناس فليح خالوي                                                                  في الوقاية من العنف لحماية المجتمع االسالمي القرانمنهج   .3
 د. محمد شنيار بديوي         

27-38 

 51-39 أ.م.د. طالب احمد عواد  اآلراء الفقهية للصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه  .4
"تفردات، وموافقات، ومخالفات، اإلمام العجلي للنقاد في الجرح والتعديل، في   .5

 كتابه "معرفة الثقات""، دراسة تحليلية مقارنة
 85-52 أحمد بن جابر بن رافع د. 

 في سورة النور اآليات األحاديث الواردة في آداب اإلستئذان والزيارة   .6
 جمــــــــــع وتخريـــــــج  ( تفسير ابن كثير إنموذجا   29 – 27)  

 97-86 م . د . صباح لطيف عبدهللا 

القنوت  .7 أحمد بن محمد    تفسير  الرحمن بن  عبد  الدين  باهلل نور  العارف  للشيخ 
 هـ( 898الَجامي )ت

 102-98 أ.م.د. ميسر علي عبد محمد 

 115-103 د محمد فاضل إبراهيم 0م 0ا  فقهياعقد الزواج  الية االنترنيت في  .8

 126-116 م. عثمان عدنان مهدي م. الحكم الشرعي الستخدام المواد الحافظة   .9

الجذور الدينية الكتابية الستهداف أمريكا االرث الحضاري لممالك بالد الرافدين    .10
 2003القديمة)آشور وبابل( عام 

 145-127 أ.م.د. سعدي محمد عواد 

 157-146 أ. م. د. رقية شاكر منصور  النبوات في سورة الذاريات  .11

مع بعض مسائله   (أحكام القرآن) إبن العربي ووجوه االستالل عنده في كتابه   .12
 (الفقهية) باب الحج و العمرة انموذجا  

 200-158 أ.م. د آالء شوقي عبد الباقي 

 229-201 د. ماجد بن صالح بن صالح   تربية واقتناء الحيوانات األليفة في البيوت  .13
  أ م د.خالد مصطفى عبيد عبد ودور الفكر االسالمي في حلها القضايا واالشكاالت الفكرية المعاصرة   .14

 المنعم
230-249 

تأليف  محمد طاهر بن محمد سعيد  العروش العلوية في االروش الشرعية  .15
 الجزء الثاني هـ(الديات دراسة وتحقيق 1219سنبل المكي )ت 

 270-250 م.د. محمود إبراهيم حسن 

 282-271 حمود بن عتيق المعبدي. د استصحاب األصل في شرح السيرافي على الكتاب  .16
االستعارة التبريريَّة مضامين االستعارة في نظريَّة أوجست كونت من منظور   .17

 علم اجتماع المعرفة 
 298-283 م.م سعد رفعت سرحت

صدر اإلسالم والعصر   العربية في النشاط االقتصادي في عصردور المرأة   .18
 الراشدي

 320-299                    أ.م. مؤيد حميدي جاسم                                                                                                          
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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 330-321 م.م مروة عبد الرزاق ناجي م ( دراسة تاريخية1171_  969ه / 567_258مكتبة القصر الشرقي )   .19

ومدى   في ضوء ما أقرته منظمة العمل الدولية المبادئ األساسية لحق العمل  .20
 2015( لسنة 37نطاقها في قانون العمل العراقي رقم )

 369-331 علي ضياء عباس  د. م.

 379-370                                                                                             د. عدنان قادر عارف الزنكنه 2005تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية لدستور جمهورية العراق لسنة   .21

 394-380 م م. بشرى رحيم عبدهللا نجم  المفهوم والوظيفة فن  المسرح عند العرب  .22

مستوى ممارسة معلمي الموهوبين لألنشطة التعليمية لتنمية مهارات التفكير   .23
 اإلبداعي من وجهة نظر المشرفين التربويين

 410-395 أ. سعد مشبب سعد الكدادات 

مدى توظيف المستحدثات التكنولوجية من قبل مدرسي التربية االسالمية في   .24
 طلبتهم نحوها واتجاهاتالمرحلة الثانوية 

 420-411 م.م عدي يوسف حمد 

 لطالب الصف الخامس االعدادي فاعلية انموذج برونر لتطوير المهارات الفنية  .25
 في مادة التربية الفنية                  

 431-421 م. م  زياد هاشم محمد

درجة توافر المعرفة بنظرية االستجابة للمفردة عند اختيار الفقرات لبناء أسئلة   .26
 االختبارات التحصيلية ومستوى تطبيقها لدى أعضاء هيئة التدريس

عــــــواض عــــــوض د. عـــمر 
 الثبيــــــــــتي 

432-449 

استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل االجتماعي  الفيس بوك في التنمية   .27
 الصحية  ازاء جائحة  كورونا 

 460-450 م.م  فالح طاهر رحيمة 

مدى إسهام معلم التربية اإلسالمية في تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى طلبة    .28
 المرحلة اإلبتدائية في محافظة األنبار من وجهة نظر مديري المدارس

 474-461 أحمد خليفة فرحان                                              م م .  

اهمية ناظم ومشروع الورار لمدينة الرمادي في مجالي المواصالت وفيضانات    .29
 –دراسة تاريخية  -نهر الفرات 

 491-475 سليم نجم م. د عيد جاسم 

 503-492 أ.م.د هاني احمد يونس دراسة اجتماعية ــــ ميدانية  انعكاسات أجواء بيئة العمل على المستوى اإلنتاجي  .30
دراسة تطبيقية في   أبعاد المعرفة التسويقية في تحقيق المسؤولية االجتماعية  .31

 شركة آسيا سيل
 520-504 الثابت  م.احمد سمير نايف نعمان

االلتزام بتطبيق التدقيق األلكتروني في الحد من ممارسات المحاسبة دور   .32
دراسة استطالعية آلراء عينة من المحاسبين القانونيين و األساتذة  اإلبداعية

 إقليم كوردستان/ العراق  -في محافظة أربيل الجامعيين

 543-521 تافكة مهدي عزيز . م م.

البشرية الخضراء في النجاح التنظيمي بحث تأثير ممارسات إدارة الموارد   .33
 وصفي تحليلي في ديوان وزارة الصناعة والمعادن العراقية

 557-544                                                                      م. علي عبدالسالم عبد الدائم

 580-558 م.م. رائد فاضل حمد سلمان  COSOمدى التزام البنوك التجارية بتطبيق اجراءات الرقابة الداخلية وفق إطار   .34
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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 المتكامل دراسة تطبيقية في  مصارف البنوك التجارية الخاصة( 

 602-581 د. فيحان شجاع المرشدي مشكالت التعليم عن بعد وعالقتها بجودة الحياة لدى طالب الجامعة  .35
36.  Good and Evil As the Basis of the Novels of Dickens Ihsan Mudhar Mahmood  603-615 

37.  A View of Contemporary Gothicism in Stephen King's The 

Shining 
Musaab Natiq Ibrahim 616-626 

38.  Cruelty and Psychological Distress Asst. Prof. Sanaa 

Mohammed Mahdi (PhD.) 
627-637 


