
 

 

 

 

 

 

 

 ه 1443/ م2022 ( 54/3) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 13-1 م.م سعد صالح عبدالمجيد األمثال في القرآن الكريم وطرق استخداماتها في الموضوعات    .1
اُق ِفي الُقْرآِن الَكِرْيِم َتْفِسيٌر َوَبَيانٌ   .2  33-14 أ.م.د. حسان علي عبد محل السَّ
 52-34 د. تغريد بنت علي األحمري  من خالل تفسيره أحكام القرآن  هــ( في تفسير القرآن بالقرآن344)تمنهج بكر القشيري   .3
 دراسة نقدية لكتاب هاريس بيركيالند  االستشراق االسكندنافي وتفسير القرآن الكريم  .4

 )معارضة المسلمين األوائل لتأويل القرآن( 
 70-53 محمد بن سالم حسين الشغيبي . د 

 82-71 م.د. عبد القادر حامد عبد للا   جمعًا وتخريجا  أحاديث مقدمة مغني المحتاج للخطيب الشربيني  .5
 عبدللا بن محمد منصور آلد. أحاديث المدارة رواية ودراية وفهم وتطبيقات السلف الصالح   .6

 الشيخ
83-103 

اعتراض بعض العلماء على االمام البخاري ايراده حديث ) إنما االعمال بالنيات( في    .7
 بداية صحيحه والرد عليها

 113-104 ا.م. د. جاسم محمد الراشد 

 122-114 أ.م.د شهيد كريم فليح حسن   السنة النبوية و انقالب الموازين االخالقية واالجتماعية   .8
 أ.م.د نبيل محمد غريب شبيب    وأثره في السياسة الشرعية رضي للا عنه عند عمر بن الخطاب  الفكر المقاصدي   .9

  
123-138 

 148-139 م.د. غسان سلمان علي  حقوق الطفل قبل الوالدة   .10
 162-149 عادل هاشم حموديأ د.  صلة القواعد األصولية بعلم أصول الفقه  .11
 179-163 ياسين علي أحمد  . أ د في كتابه )نور األنوار(  الترجيحات األصولية لمال جيون   .12
 196-180 أ.م.د. احمد جاسم حمادي ناصر  اثر النظر المقاصدي في معالجة النوازل...فقه الصحابة انموذجا   .13
 204-197 م. د محمد سعدون جاسم اآلثار العقدية في التطور العلمي لدى الفرد المسلم  .14
 214-205 م. د. محسن عباس حيال  اإلمام علي )عليه السالم( أنموذجا  البيئة في ضوء تشريعات المعصوم  .15
 228-215 أ.م.د. محمد خليل ابراهيم دور العقيدة االسالمية في معالجة االثار السلبية على الفرد والمجتمع بعد احداث داعش   .16
رضي -المستنبطة من مرويات الصحابي ابي سعيد الخدري  احكام المعامالت المالية    .17

 -دراسة فقهية مقارنة -للا عنه
 241-229 أ.م.د. احمد إبراهيم إسماعيل

 229-242 أ.م. د قحطان جاسم محمد المذود تحقيق إعراب الجمل االسمية الواقعة بعد ظروف الزمان المبهمة      .18
عر   .19  241-230 أستاذ مساعد عبير فهد الغويري  النَّابغة الجعديُّ نموذًجاالتَّغليب في الشِ 

 250-242 باقر فليح عبد الحسنم د.  أثر السياق في تحديد داللة الفعل المضارع في سورة مريم  .20

 257-251 أ. د. مريم محمد جاسم هـ (  405ثنائية الضحك والبكاء في شعر ابن نباتة السعدي ) ت   .21

الطاهرة    .22 الذرية  كتاب  في  السالم"  "عليها  خويلد  بنت  خديجة  المؤمنين  ام  السيدة  سيرة 
 هـ ( دراسة منهجية تاريخية  310للدوالبي ) ت : 

 282-258 م . د. احمد عبدللا حميد 

 290-283 د. تيسير جدوع علوش -1955االمامة والسلطنة في عمان  موقف المملكة العربية السعودية من الصراع بين  .23



 

 

 

 

 

 

 

 ه 1443/ م2022 ( 54/3) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 303-291 م.م. مؤمن اغالم عبدالغفور  المؤسسات التربوية في عصر الدولة األموية  .24
 ا. د عبدالكريم رشيد عبد اللطيف مؤشرات التنمية الزراعية في قضاء سامراء   .25

 ا. د. محمود حماده صالح
304-316 

 342-317 أ.م.د. نورية حنفيش محمد جرداغ  المثالي من وجهة نظر طالبات كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية  سمات االكاديمي  .26
 350-343 بكر كريم حسنم م .  توافر بعض المهارات االدارية التربوية لدى بعض مديري المدارس الحكومية  .27
 362-351 م. د. أسعد حمود عبدللا خلف في تنمية التفكير الجانبي لدى طالب الصف االول المتوسط   اثر انموذج اوريجامي  .28
 375-363 د. محمود خليل خضير  النظام القانوني لعقود البوت  اإلدارية   .29
 م. د. غسان كريم عبد  1959( لسنة 188أثر التشريع اإلسالمي في قانون األحوال الشخصية العراقي رقم )  .30

 أ.د. ضياء حسين عبيد 
376-411 

 د. محمد بن حسن بن علي   الوظيفة العامة (-الشفافية ودورها في القضاء على الفساد اإلداري) العقود االدارية   .31
 ماجد بن سعود بن محمد هنيدي 

412-444 

 455-445 غسان صبري كاطع  م.د. في ضوء قواعد القانون الدولي مشروعية استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار  .32
 466-456 د. آزاد صديق محمد الوحدة البنيوية للتصرفات القانونية في صورتي االرادات المتعددة واالرادة المنفردة   .33
 480-467 م.د. سعد عبدللا خلف حبيب "مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي"دراسة مقارنة   .34
انشاء المحكمة الجنائية الدولية تعطيل للعدالة  االثر السلبي لموقف الواليات المتحدة من    .35

 الجنائية الدولية
 491-481 ا. م . د جميل حسين ضامن

لجائحة كورونا ) لشهر  .36 العراقية  الصحف  الثاني  اطر معالجة  دراسة    -(  2021كانون 
 تحليلية مقارنة لصحف الزمان والصباح والمشرق(

 503-492 م. رحيم فرج داود صالح 

 شدن عادل مجيد البرامج الحوارية التلفزيونية الصباحية وبناء الوعي المعرفي للمرأة العراقية   .37
 ندى عبود جارللا  أ.م.د.

504-513 

دور الفيس بوك في ترتيب اولويات القيم االجتماعية لدى طلبة الجامعة ) طلبة جامعة    .38
 االنبار انموذجًا ( 

 534-514 م. د. محمد صالح جباب

دراسة ميدانية   األداء االتصالي للعاملين في العالقات العامة لممارسة وظائفها األساسية  .39
 2017/ 31/12ولغاية  1/1/2017للعاملين في وزارة النفط العراقية للمدة من 

 549-535 م.د. كاظم محمد العيبي الحجامي

 558-550 م.د. حنان قاسم كاظم " عالقة التبعية في عقد العمل عن بعد "   .40
 569-559 م.م غازي فيصل جليل  در شعر نيما يوشيج نمونه هائى از معنى هاى تراكيب وصفى  واضافى  .41
42.  A Study of Alice Walker's The Color Purple from the Perspective 

of Womanism 
 577-570 م.م زهراء محسن عبد علي 

43.  Characteristics and Obstacles to International Accounting 
Compliance 

Omar jasim jameel 578-587 

44.  DEIXIS AND CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS INTERDISCIPLINARITY 
IN MITT ROMNEY AND BARACK OBAMA 2012 PRESIDENTIAL  

Assist Professor. Ahmed 
Hasani Yaseen (P.hd) 

588-594 


