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 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 10-1 اسراء ابراهيم كامل  م.د. دفع المشكل عند القرطبي في تفسيره )دراسة تطبيقية(   .1
آل  صفات النبات المفردة في القرآن الكريم)دراسة داللية(   .2 مكين  بن  حوفان  بن  مكين  د. 

 محسن القرني
11-37 

آل  االحتجاج    .3 سورة  "أنموذجًا"  التفسيري  الخطاب  خالل  من  وأثرها  الشاذة  بالقراءات 
 عمران)دراسة موضوعية تحليلية( 

أمل بنت مبروك بن مبارك  د. 
 الصاعدي

38-65 

 87-66 عبد الرَّحمن بن غرمان العمري د.  جمع ودراسة  أحكام تحريم الزوجة وغيرها في الشريعة اإلسالمية  .4

 97-88 م.م شهالء رضا مهدي الفقهاء دراسة في نماذج تطبيقية أسباب اختالف   .5
 112-98 محمود علي حسون د.  داللة االقتضاء وأثرها على النص دراسة أصولية تطبيقية   .6
 161-113 ي د. منى ياسين طه الرفاع روح التوحيد في العقيدة اإلسالمية  .7
 171-162 د  محمد عبد الرضا شنيتر أ . م .  رسائل اخوان الصفا وخالن الوفا دراسة منهجية   .8
 189-178 نــد بنت دخيل هللا القثـــامي ه  اسم هللا "المجيب" وآثاره اإليمانية  .9

 217-190 أ د. بندر بن طالل المحالوي  االنحراف الفكري وسبل عالجه من منظور الفقه اإلسالمي   .10
 228-218 م.د. محمد ابراهيم احمد حكم عقد النكاح للمحرم  .11
 247-229 أ.م. د مظهر محي محمد  ) دراسة مقارنة ( فقه الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي هللا عنه  .12
االشباه    .13 كتابه  في  الملقن  ابن  اإلمام  اوردها  التي  الفقهية  القواعد  من  مختارة  نماذج 

 -والنظائر   كتاب الصالة
 السيد عدنان حامد جدعان  

 السعديأ.د معاذ عبد العليم 
249-259 

 270-260 م.م. االء خليل إبراهيم نماذج تطبيقية لحقوق المرأة في اإلسالم   .14
 286-271 م.م عماد سالم سلمان محمد الكتب المقدسة في الديانة الزرادشتية   .15
 293-287 م.د محمد ونان جاسم جدلية الثابت والمتحول في سرد السجن )قراءة في روايتين عراقيتين(   .16
 306-294 أ.م.د.حيدر أحمد حسين آليات السبك النصي في ميمية عبد الحسن زلزلة  .17
 313-307 م.م االء عبد القادر خلف محمود  البرناسية في شعر ابن الرومي   .18
 325-314 حميد  متعـب طــرفــهد.  هــ(  773-هــ  185جمـع الكتب في الحضارة العربية اإلسالمية للمدة )   .19
الجزيرة    .20 في  االسالم  قبل  العرب  للمتألهين  الفكري  األثر  وذكرها  االسالمية  المصادُر 

 العربية 
أ.م.د. عبد المنعم عبد الجبار علي 

 جعفر
326-341 

 363-342 أ.م.د. ماجدة حسو منصور عيسو   مدينة بابل في ضوء أخبار الكتاب المقّدس   .21

 373-364 م.م. سارة كاظم راهي  االلكتروني)دراسة مقارنة(التسليم في عقد التجارة   .22

 389-374 م.م. بيداء جبار محمد  إسهامات األدارسة  في تطوير الزراعة في المغرب األقصى   .23

 401-390 د. سلطان سعيد فاضل مطلك  مشكلة السكن العشوائي أسباب نشوئها والمشاكل الناجمة عنها  .24



 

 

 

 

 

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

 ه 1443/ م2022 ( 55/1) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 
 

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 417-402 رائد ابراهيم علوان م م.  االسلحة وجرائم االطالقات النارية بشكل عشوائي   .25
 431-418 م. د . عبدالجليل إسماعيل حسن اآلليات القضائية الدولية في استعادة أموال العراق المهربة إلى الخارج   .26
 454-432 أ.م.د . ميكائيل رشيد علي  شرعية)معلومات من االنترنيت( أنموذجا السرقة االلكترونية وما تترتب عليها من أحكام   .27
 466-455 أحمد حسين عليم م.  مشكلة التأخر الدراسي  والمتأخرين قرائيًا  لدى تالميذ الصفوف االولية   .28
 475-467 حسن حرج المدرس: علي  قياس التفكير االضطهادي لدى العاملين المقبلين على التقاعد في القطاع العام  .29
 488-476 م. د. آالء فايق حبيب   اتخاذ القرار لدى طلبة جامعة الفلوجة وعالقته بتفكيرهم االيجابي   .30
التخطيط    .31 تنمية مهارات اإلبداع في مادة  التعليم في  تكنولوجيا  قائم على  فاعلية برنامج 

 لدى طلبة قسم التربية الفنية
 507-489 ا.م.د. لمياء عدنان عبد 

مادة    .32 في  الجميلة  الفنون  معهد  االول  الصف  تحصيل طالبات  في  المبرمج  التعليم  اثر 
 التخطيط وااللوان 

 517-508 م.د سناء عبد الصمد جوامير 

األساليب التعليمية المستخدمة من قبل معلمي الصفوف االولية ودورها في رفع المستوى   .33
 الدراسي 

 529-518 عبدالهادي مهند موفق م م . 

أثر إنموذجي بارمان ولورسباش في إكتساب المفاهيم اللغوية واإلتجاه نحو المادة لدى    .34
 طلبة المرحلة اإلعدادية 

 551-530 م. رنا عبد علي زيدان 

 559-552 م. رواء عبد الستار علي  األوضاع المالية واالقتصادية عند العرب قبل االسالم   .35
شركة التخطيط    .36 في  ميدانية  دراسة   / اإلنتاج  سياسات  اختيار  في  واثره  االستراتيجي 

 العراق  -التحدي للصناعات الكهربائية / بغداد 
 المدرس محمود أسامة عبد الوهاب 

 المدرس مصطفى سعدي طالب 
560-577 

االسالمي  الخصائص المحاسبية للقوائم المالية وفقا للمعاير الدولية )المصرف العراقي   .37
 لالستثمار والتنمية( انموذجا 

 587-578 د. وسن يحيى احمد 

دراسة استطالعية في كلية االدارة     -تأثير الرقمنة المتجددة في تعزيز االداء الوظيفي    .38
 واالقتصاد 

 ياسر خضير عباس 
 أ.م.د. فؤاد يوسف عبد الرحمن

588-614 

 622-615 نور سامي حسن م م . بيع االستجرار في اإلقتصاد االسالمي  .39
 م.م. انتصار معاني علي الساعدي  شحة المياه في العراق )األسباب، والمشاكل، والحلول (   .40

 م.م. نشوان علي حمادي الحديدي 
623-637 

حميدة عبد الحسين محمد   أ.م.د االهمية الجيوسياسية لموقع ايران الجغرافي في مبادرة الحزام والطريق الصينية  .41
 الظالمي 

638-651 

42.  The Significant Role of Literature in the 3rd Intermediate Class 
Curriculum "English For Iraq" 

Mahmood, Hasan. Zaghair 652-659 

43.  Iraqi-Iranian relations after 2003 FADHIL MALIK FADHIL 
ZWAIN 

660-666 


