
 

 

 

 

 

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

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 للشيخ محمد بن محمد بن أحمد السنباوي المالكي تفسير المعوذتين /سورة الفلق  .1

 ه()دراسة وتحقيق( 1232االزهري المعروف بـ "االمير الكبير". المتوفى سنة )
 37-1 م.د ثائر محمود عبيد 

 45-38 م. م. محمد اسماعيل جميل جسام  الكريم نفحات من أدب الخطاب في القرآن    .2
 75-46 د. حسن بن ناجع العجمي  -االنحراف السلوكي أسبابه وعالجه في ضوء القصة القرآنية دراسة موضوعية   .3

 84-76 هاجر فاضل عباس آل السعدون  "دراسة موضوعية"  مشروعية العالج الروحاني في الكتاب والسنة   .4
 97-85 أ . د . مالك محمد ثابت المحمودة وآثارها من خالل آيات القرآن الكريمالمبادرة   .5
 107-98 د. ثائر عبد الوهاب عبد الرزاق ضرب الزوجة أنموذجا  التأني في الضرب المشروع   .6
 121-108 د. محمد سالم عبدالجبار ذنون  على القراءات القرآنية والتفسير والرد عليها  أهم مطاعن وشبهات المستشرق جولد تسيهر  .7
المجتمع  .8 حياة  في  وأثرها  المعاصرة  الفقهية  االلكترونية    القضايا  االلعاب  حسابات  بيع 

 أنموذجا  
 د. عبدالغفور يونس صالح 

 أ.م.د. عادل معروف لفته

122-128 

 164-129 د.هشام بن سعيد أزهر  المؤّثرة في تغيُّر األحكام القواعد المقاصدية  .9
 172-165 أ.م.د شهيد كريم فليح حسن السنة النبوية و انقالب الموازين االخالقية واالجتماعية   .10
 185-173 ا.م.د. سعد احمد علوان  اسس التربية الروحية عند الشيخ الشعراني  .11
الماتريدية   .12 بين  الخالف  فيها  وقع  التي  والمسائل  الماتريدي  منصور  أبو  اإلمام  حياة 

 واألشعرية
 201-186 م.د. علي طه لفته 

 216-202 م. اسيل مبدر داود يمارس العنف األسري ضد الطفل  اهم األسباب التي تجعل المريض النفسي  .13
 225-217 م.د. أحمد جياد شروم فاعلية الكناية في الشعر العربي الحديث)) التنظير واالجراء ((  .14
 236-226 م .د وليد حمدي عبد  المباحث اللغوية لبواكير الدراسات اللغوية األولى  .15
 247-237 م.م غيداء عالوي محمد كاظم الثنائيات الضدية في شعر ُكثير عزة   .16
ا   .17  256-248 م.م. زينب اموري داود  الخالف النحوي بين المدرستين البصرية والكوفية رفع المبتدأ والخبر أنموذج 
 263-257 م.م غفران عبد هللا طاهر  التناوب الداللي للصيغ الصرفية في كتب نزهة الطرف في علم الصرف   .18

 273-264 محمد كامل شهاب  أ.م.د حرف الباء وأثره في االحكام الفقهية   .19

 287-274 م.م. بالل حسين غزاي الخالف في )ليس( دراسة نحوية   .20

الفلوجة    .21 لجامعة  المركزية  للمكتبة  العامة  األمانة  الرقمية  البيئة  الى  التحول  تحديات 
 انموذجا  

 م.م. ناهي احمد عويد               
 م.م. عاتكة ثامر جواد 

288-298 

 308-299 م.د. حازم عبدالكريم خلف وضماناته في البيع والشراءالعربون   .22

في    .23 الطفل  وحقوق  الطف  واقعة  بين  السالم(  الحسين)عليهما  اإلمام  بنت  فاطمة  السيدة 
 المواثيق الدولية

 320-309 م .م   كفاح إبراهيم عباس ياس 

 333-321 صباح عارف م.د.أحمد اصول وضوابط التخاطب في الدعوة الى هللا تعالى   .24
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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 341-334 أ.م.د. عبدالرحمن صالح لطيف التغير الداللي عند األصوليين وأثره على األحكام  .25
 م.م. نشوان محمد احمد دراسة فكرية تحليلية كتاب وجهة العالم اإلسالمي  .26

 م.م. محمود ميسر فتحي
342-352 

بين االغريق والليبيين من    االستيطان االغريقي في قورينة  .27 السياسية  -631والعالقات 
 ق  440

 366-353 فرحة هادي عطيوي  م.د.

 387-367 م م سحر طالب جميل  بالرسم لدى طلبة الثانوية  أثر برنامج الخيال الموّجه في تنمية الصورة البصرية  .28
المهارات االدائية لطالب الصف    .29 المدمج في اكساب  التعلم  الرابع اعدادي  في  فاعلية 

 مادة الزخرفة الهندسية 
 399-388 م.د. لؤي دحام عيادة     

ودوره في اكتشاف االفكار الالعقالنية من وجهة نظر   أثر علم النفس السيبراني  .30
 المختصين  في علم النفس بمدينة الرياض

 413-400 خالد بن سعيد آل سعد د.

في    .31 جدة   بمدينة  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبين  الطلبة  من  عينة  لدى  المتزامن  التفكير 
 ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية 

 428-414 سحر سعد ردة الثقفي

السعودية  .32 الجامعات  في  النسائية  للقيادات  اإلداري  للفترة   التمكين  األدبيات  )مراجعة 
2016-2020 ) 

 437-429 جميلة خالد جلوي لزهر 

في    .33 وعلومه  القرآن  مجال  في  اإلنجليزية  باللغة  العلمية  البحوث  نشر  كفاءة  معوقات 
 الجامعات السعودية 

 460-438 آمنة جمعة قحاف . د

 476-461 م. د. اسماء عبد الجبار عودة  ادارة المخاطر االئتمانية في المصارف االسالمية أنواعها وتحليلها   .34
اليقظة التسويقية للخدمة المصرفية وأثرها في جذب الودائع)بحث تطبيقي في عينة من    .35

 المصارف التجارية الخاصة( 
 سعد جاسم محمد 

 م.د. مها صباح ابراهيم
477-489 

 499-490 م.مالذ فائق مجيد ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار على الفقر في العراق دراسة وصفية   .36
 515-500 م. خالد جواد سلمان تحليل جغرافي لمؤشرات الراحة في محافظة واسط   .37
تلوث مياه نهر دجلة وعالقتها بمرض االسهال لدى االطفال في محافظة بغداد )دراسة    .38

 مسحية( 
 529-516 زهرة عباس فاضل د. 

 545-530 عبد الجبار م. عمر فالح هـ(  270 -  255حركة الزنج وأثرها على جنوب العراق)  .39
فاعلية إستراتيجية مقترحة على وفق نظرية الذكاء الناجح في تنمية التفكير المستقبلي    .40

 بع األدبي في مادة التاريخلدى طالب الصف الرا
 558-546 م. د. نوفل عباس كريم

41.  Usefulness of Barik’s Error Analysis Theoretical Model in 
Simultaneous Translation Pedagogy 

Dr. Mohammed Kadhim 559-564 

42.  THE ABUSE OF POWER IN THE IRAQI PARLIAMENTARY ELECTIONS 
2010 FROM THE PERSPECTIVES OF CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 

 Dr. WALEED NOAMAN 
SABAH 

565-574 

43.  A view of fearsome experiences: A comparative Study in Mary 
Shelley's Frankenstein and Stephen King's Pet Sematary (Pet 
Cemetery) 

Musaab Natiq Ibrahim 

 

575-582 

44.  A Postcolonial Reading of Elif Shafak’s Honor and Daniel 
Benyamin’s Goat Days 

Assistant lecturer: Qusay 
Khalaf Hussein 

583-590 


