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 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث  اسم البحث ت
 14-1 م.م. قاسم عدنان صالح في القرآن الكريم -عليه السالم -ملة إبراهيم   .1
 28-15 د.  باسم محمد علي بالغة المناسبة  دراسة في -عالقة خواتيم سورة المائدة بمقاصد آياتها   .2
 44-29 أ.م.د. طاهر يحيى محمد عبد  ثالثيات اإلمام البخاري معرفة مدار السند العالي من خالل    .3
الرواة الذين قال فيهم ابن معين: صويلح في تاريخه برواية الدوري والدارمي وابن محرز   .4

 دراسة نقدية مقارنة

 54-45 أ.م.د  مازن مزهر إبراهيم 

 67-55 م . د . أحمد يونس حسين علي  -دراسة فقهية مقارنة  -حكُم السائل على وجه الحاجة وانشاد الضالة وما يغايرهما    .5
 78-68 م.د.  غسان سلمان علي  األحكام المتعلقة بالتسليم في الصالة   .6

 م . جمال فاتح علي أمين  الخيار في البيع لإلمام تاج الدين السبكي في كتابه االشباه والنظائر  .7
 أ.د. مزاحم مهدي ابراهيم النجار

79-91 

 112-92 أ.م. د. ورقاء مقداد حيدر  ميراث المقتولين جماعياً في الفقه اإلسالمي  .8
 142-88 أ.م. د. سعد محمد علي حسين دراسة فقهية مقارنة.  -حكم تعلُّم المقاِم العراقيِ  وتعليمه وأثره في تالوة القرآن الكريم   .9

اإلسالمية والفالسفة في الـمسائل العقدية موقف الشيخ عبدالحميد األلوسي من الِفَرِق   .10
 )اإللهيات( )دراسة تحليلية مقارنة (

   عبدالمجيد أحمد جبار 
 154-143 إسماعيل محمد قرني أ د. 

 164-155 آمال حسني سعيد الطف د.  النظام الرقابي اإلسالمي    .11
عبدالوهاب، القواعد األصولية وتطبيقاتها عند الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن    .12

 -جمًعا ودراسة  -من خالل كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  
د. عبدهللا بن عبدالكريم بن صالح  

 الجهني
165-200 

 214-201 د. صباح كامل عرموط الرؤية االستشراقية لتسامح المسلمين في عصر صدر االسالم   .13
 231-215 صبرأ.م.د. ثامر حسن  التمييز العنصري في الفكر اإلسالمي  .14
 243-232 أ.م. د . وليد خالد جالب حقوق األقليات في زمن الحرب في ضوء التشريع االسالمي  .15
العزيز دراسة فقهية  -الِعيَنُة اإِليَجاِريَّة   .16 محمد   د.عبد  بن  سعود  بن 

 عرب
244-252 

صيغتا المشاركة والمضاربة وأثرهما على التنمية االقتصادية من خالل تحليل االستبيان   .17
 spssباستخدام برنامج 

 265-253  عمران سلطان كالوي د. 

التركيب النحوي وأثره في المعنى  في شعر أبي العالء المعري  قصيدة )ابن مستعرض    .18
 الصفوف( انموذجاً 

 272-266 م. د. باقر فليح عبد الحسن 

 إبراهيم حسن صالح د. دراسة موضوعية نقدية  -شعر أبي سعد المخزومي  .19
 بشار سعدي إسماعيل د.

273-281 

 292-282 أ.م د إيــــمان خـليفة إسماعيل  تشـكيـل الصـورة وبـناء المـعنى في القصيدة العربّية الحديثة   .20
 303-293 أ.م.د. ساهرة حمادة سالم  -دراسة نحوية  -البقرة الجملة الفعلية المحتملة أربعة أعاريب فأكثر في سورة   .21
 310-304 أ.د. نافع علوان بهلول  الجواز النحوي في الجمل ذوات الوجهين في القرآن الكريم، الخبر والحال وما يحتمالنه    .22
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 أميرة عبد هللا حسين عباس من وجه آخر له محل من اإلعراب إنموذجاً 

 320-311 م.د. ياسين طه حسن  تجديد الخطاب الديني االسالمي وتحديات العولمةثوابت ومتغيرات   .23
 329-321 م. راوية عبدهللا محمد عمر القسم موجه حجاجي في خطب ووصايا عصر ما قبل اإلسالم   .24
 339-330 م.م سالي عبداللطيف ذياب  بناء الشخصية عند أحمد الملواني  .25
 358-340 ا.م.د. احمد نعمه رسن  التأريخ للصف السادس االعدادي القيم السائدة في كتاب   .26
 م.د عمر كاظم علي التفكير المرن وعالقته بحب االستطالع  لدى طلبة الجامعة     .27

 م. د. وسام كردي غضب                                                          
359-373 

 384-374 أ. د. وليد شاكر نعاس  الهويات المضمرة مقاربة العنوان بوصفه هوية   .28
 400-385 الكريم خلفم.د مهند عبد  ( 1963- 1958الواقــع الصحــي والتعليمــــي فــــي العهــــد القاسمـــــي )   .29
 415-401 أ.م.د. سوالف مصحب مهدي   )نماذج مختارة(   2003اإلرهاب الثقافي في الرواية العراقية بعد عام   .30
 428-416 أ. م. د. عمر عبد هللا عفتان  1990- 1979أدوات السياسة الخارجية العراقية تجاه الواليات المتحدة األمريكية للفترة   .31
 440-429 د. بشرى حسين صالح العراقية  ما بين مواجهة االحتالل البريطاني وتنظيم داعش اإلرهابيالمرأة   .32

 457-441 م.م. كاسترو سالم اكرم  التكييف القانوني لجريمة السرقة العلمية  .33

 476-458 م. رسل فيصل دلول  فلسفة المشرع العراقي في العقوبات البديلة دراسة تحليلية  .34

 507-486 م. فرح جهاد عبد السالم االختصاص الرقابي للمحاكم الدستورية  .35

 م.د. ليث سليم ياسين   أثر اإلقالة على العقد بين المتبايعين في الفقه اإلسالمي والقانون العراقي   .36
 م.م. عمر ياسين جياد

508-523 

 535-524 م.د عبد العظيم حمدان عليوي  التشريع العراقي أثر التجريم من جراء االعتداءات على االراضي الزراعية في   .37

 م.علي عداي مراد المبادئ القانونية التي جاءت بها محكمة العدل الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي  .38
 م.مازن عجاج فهد

536-546 

 563-547 ضياء نجم علي جديع م م .  مبدأ الفصل بين السلطات  وتطبيقاته في النظم المعاصرة ) دراسة مقارنة (  .39

التشريعات الضريبية على  .40 التهرب الضريبي  اثر  دراسة    التحاسب الضريبي و الحد من 
دائرة   وموظفي  الجامعيين  األساتذة  و  القانونيين  المحاسبين  آلراء عينة من  استطالعية 

 إقليم كوردستان/ العراق  -في محافظة أربيل ضريبة الدخل

 غفور حمد امين م.م هاوار 
 أ. د. غازي عثمان محمود 

564-581 

 592-582 أ.م.د أنس علي صالح علي جودة الخدمة وأثرها في سلوك المستهلك  .41

العربية   CNNاساليب تحرير الخبر االلكتروني في المواقع الدولية دراسة تحليلية لموقع    .42
 أنموذجاً 

 ا.م.د. لـيـث بـدر يــوسـف 
 م.د  علي عبدالحسين علوان              

593-605 

العراقي في    .43 السجاد  معمل  العالي  األداء  تحقيق  في  البشري  المورد  اختيار  ادوات   617-606 م.م  منتصر حسن محمددور 
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 محافظة بغداد انموذجا

اإلخبارية ) دراسة تغطية الصحافة العراقية لموضوعات انتهاك حقوق المرأة في التقارير    .44
 تحليلية للخطاب الصحفي الخاص بالمرأة العراقية ( 

 623-618 ا د.  أيسر خليل إبراهيم

45.  University students with a low level in textual translation using 

fourth year students of Educational College as a Model 

Samir Mohammed Ahmed 624-634 

46.  The Element of Pathos in the Idea of Beauty: Toni Morrison's The 

Bluest Eye 

Asst. Lecturer: Noor 

Saady Essa 
635-641 

47.  Offensive Humor The Harmful Side of Humor Asst.Inst. Fatin Khalil 

Ibrahim 
642-650 

48.  Images of Contradiction and Comparison In Joseph Conrad's 

Heart of Darkness 

Aneed Thanwan Rustam 651-658 

49.  The most important jurisprudential opinions in the books 

attributed to the Imami Shiites 

TALIB NAJI ALWAN 

ALWAN 
659-665 


