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 رأي ھیئة عن بالضرورة تعبر وال الكاتب رأي عن تعبر المجلة في الواردة اآلراء جمیع
 العراقیة الجامعة مجلة نظر وجھة أو التحریر

 

    
 فـي  الكـريم  القـرآن  آيات من نماذج   .١

  موضوعية دراسة النظام عن الحديث
حمادي جمعة سعدون .د.م.أ ٢٣-١  

M     n  : تعالى قال   .٢   m     l   kL 

  -وتحليل دراسة-
  ٤٢-٢٤  إبراهيم كريم احمد. د

 مـن  على العسقالني، حجر ابن تعقبات   .٣
 مـن ) حجـة  بـال  فيهم تُكلم: (فيهم قيل

 مقارنـة  دراسـة ) التقريب(كتابه خالل
  .والتعديل الجرح علماء بأقوال

  طاهر يحيى محمد  د.

  محمود حسين عطية  د.

  

٧٥-٤٣  

٤.  فـي  حجـر  ابـن  الحافظ عند المستور 
  نقدية حديثية دراسة التهذيب تقريب

  خلف ميد سويدانماجد ح .د
  ثامر عبد اهللا داود سلمان  د. 

٩٣-٧٦  

٥.  كتـاب  فـي  الـراوي  باعتبار الترجيح 
  الحديث اختالف

  ١٢١-٩٤  أحمـد خلـف عمـار .م .م

٦.  فـي  النبوي العصر في السائدة األكالت 
  األربع السنن أحاديث

  ١٤٧-١٢٢  علي الجبار عبد أحمد .د 

٧.  ١٨٣-١٤٨  مجيد حميد الوهاب عبد .د  اإلسالمي الفقه في التنكيس معاني  

٨.  د. سعيد فواز وهيب  المــاء بيـــع أحكــام ٢١٣-١٨٤  

٩.  مع التعامل ومنهجية الشرعية السياسة 
  والمجتمع الجامعة في الشباب تطرف

  ٢٣٩-٢١٤  خلف عالوي صبيحة. د
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١٠.  الدعوة في وأثرهما واالعتدال الوسطية 
  أنموذجاً المسلمة االقليات اهللا الى

  عبيد حميد حسن. د.أ
  مهدي عبود حذيفة. د.م.أ

٢٤٨-٢١٥  

١١.  ٢٧٧-٢٤٩   عبود غازي ثائر. م   الثالث السماوية األديان في القتل جريمة  

١٢.  الطهارة احكام في والمطر البرد أثر 
  مقارنة فقهية دراسة والصالة

  ٣١٧-٢٧٨   جاسم عباس محمد د.م.أ

١٣.  السالم عليه سليمان النبي قصة   
  والتوراة الكريم القران في

  ٣٣٨-٣١٨  حمادي عبيس محمد باسم. م

١٤.  العربيـة  للشعوب االفتراضية االقلمة 
 السياسـي  الواقـع  تشكيل في واثرها

  والثقافي واالجتماعي

   توفيق حميد رعد. د.م.أ
  

٣٥٩-٣٣٩  

١٥.  ُفي ودورهم األقباط اإلستشراق حركة   
  تحليلية دراسة 

  ٣٨٧-٣٦٠  مرزوك عبد محمد د.م.أ

١٦.  طلبة عند البطيء - السريع التفكير 
  المعلمين اعداد معاهد

  أحمد دريد سوزان. د. م.أ
  حافظ رحيم محمد. د 

٤٠٤-٣٨٨  

١٧.  النص تلقى اثناء الحركة سيمياء 
  القديم الشعري

  ٤٣٥-٤٠٥   جاسم محمد مريم. د.م.أ

١٨.  مادة تدريس تواجه التي المعوقات 
 وسبل اإلسالمية الكليات في الحاسوب
  معالجتها

  ٤٦٢-٤٣٦  شكوري عكلة عماد .م.م

١٩.  ٤٨٥-٤٦٣  احمد جاراهللا سيناء. م.م )الهندرة(اإلدارية العمليات هندسة إعادة  
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 التامين شركات اداء تحسين في ودورها

٢٠.  في واثرها االسالمية المالية السياسة 
  الركودي التضخم معالجة

  ٥١٨-٤٨٦  عبد ياسين احمد. د م أ

٢١.  المسؤولية في البرلمانية الحصانة أثر 
  ) مقارنة دراسة( الجزائية

  ٥٥١-٥١٩  علي أحمد خالدم . م. 

 السورية االزمة في الروسي الدور – 
  والمحددات الدوافع

 ٥٦٩-٥٥٢ مطر حردان ابراهيم. د

 عمليات عن للطبيب الجنائية المسؤولية 
  الدهون شفط

  هادي حامد زمن. م
 كويز اياد. م.م 

٥٨٨-٥٧٠  

 Assessment of EFL Learner's 
Ability to  Produce Syllabic 

Consonants in English   

Hatem Jasim Khudhair  ٦٠٢-٥٨٩ 


