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 22-1 م.د يسرى جلوب مدلول  التَّفسيُر الِعلميُّ للقرآن قراءةٌ في ُحَججِ الُمَؤي ِديَن والُمعاِرضين  .1
 30-23 د. محمد علي محمد علي اإلقصاء والتهميش قراءة ومعالجة وفق المنظور القرآني  .2
 47-31 م . د . محفوظ حبيب داود   ومنهجه في كتابه تفسير سورة الفاتحة ابن رجب الحنبلي   .3
ألبي    .4 األبصار  ونزهة  النفوس  وبهجة  االزهار  روضة  كتاب  في  المباشرة  غير  القرآنية 

 هـ( الجزء الثاني602علي القرطبي)ت
 حيدر كاظم عبد

 صفاء حسين لطيف  0د0م0أ
48-56 

الكريم المدرس حول اإليمان واإلحسان والتقليد في تفسير  الترجيحات العقدية للشيخ عبد    .5
 –دراسة تحليلية مقارنة  -مواهب الرحمن 

 مصلح أحمد نبي
 أ. م. د. قاسم غفورحسن

57-79 

 األقوال النقدية لإلمام الباجي في الجرح والتعديل من خالل كتابه التعديل والتجريح   .6
 )دراسة نقدية( 

 90-80 م. د. كهالن حسن علي 

ْيِنيَّةُ   .7  100-91 م.د. علي سالم عبدهللا محمود  اْلِبَناُء اْلِفْكِريُّ َوالتَّْرِبَيُة الدِ 
الوقاية من األوبئة قبل وقوعها عن طريق الحفاظ على البيئة والطعام الصحي  في ضوء    .8

 القرآن الكريم والسنة النبوية ـ دراسة عقدية
 محمد عبد هللا محمدامين 

 عبد هللا حمدد. عادل 
101-111 

 120-112 إيمان منعم حميد  0د0م ظاهرة التسول في المجتمع المسلم في ضوء السنة النبوية  .9
وحدة الوجود بين الحلول واالتحاد والشهود عند العالمة البالكي بحث مستل من أطروحة    .10

والسمعي ات عند محمد باقر البالكي من خالل كتابه األلطاف  الدكتوراه:»اإللهي ات
 اإللهية«

 عدنان خالد رسول
 د. عرفان رشيد شرف

121-134 

 هـ( 1131-1044ثبت الكاملي للحفاظ أبي عبدهللا محمد بن علي الشافعي الدمشقي )  .11
 دراسة وتحقيق 

 178-135 م. سعد عبدالكريم أسود العبدلي 

 188-179 م.م عادل مقبل محمود المعنى الحداثي والتأصيل التراثيمشكلة التجديد بين   .12

 197-189 مائده سعدي أحمدد.  مواصفات المدرس الناجح من وجهة نظر فقهية   .13

 210-198 أ.م.د.سردار رشيد حمةصالح  الَعَمُل الَخيِري في اإلسالم َودوره ِفي اإِلصاَلِح اأُلَسِري   .14

 هـ( 1215فتح الرحمن في سهولة التوجه وإتمام األركان لمحمد بن الحسن الجوهري)ت:   .15
 دراسة وتحقيق 

 226-211 م.د عماد جواد خضير

 242-227 د. ضيف هللا بن عامر بن سعيد  في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي   تخفيف العقوبة الحدية  .16

 261-243 معتصم محمود إسماعيل أ.م.د.  حكم عالج االمراض الوراثية بالجينات   .17

دة  .18  267-262 د. عبد الجبار سعد أحمد           نماذج من النقد العربي القديم  التوجيه بافتراض المسو 

 273-268 م .د .علياء حكيم محسن            جمالية التناص في سرديات حامد فاضل   .19

 م. د : حسين احمد عباوي                        لـلمؤلف )هالل بن سيف البادي(  البناء الفني في مسرحية)ما حدث بعد ذلك(  .20
 م. د سهل بهاء الدين ابراهيم    

274-278 
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جديد(   التناص  .21 من  تولد  واألرض  )كورونا  قصيدة  الصحي ح  جاسم  شعر  في  القرآني 
 أنموذًجا

بيان بنت إبراهيم بن عبد العزيز د.  
 السيف

279-293 

22.  ،  309-294 أ.م.د. مالك حسن عبد هللا غالي  دراسة نحوي ة"  "اآلراُء الن حوي ة لسيبويه في الصحاح للجوهري 
وابط اإلحالي ة  .23  318-310 م. د. إسراء زيدان خلف  في سورة مريم الر 
 334-319 فائزة رضا شاهين  أ.م .د. شعر ابن الزقاق البلنسي " دراسة سيميائية".  .24
أنه ليس في معجمات اللغويين العرب في الجزء الخامس من معجمه   ما قال عنه دوزي   .25

 )تكملة المعاجم العربية( 
 345-335 م. د: لمياء عبد هللا عبد الحسين 

 356-346 أ.م .د . صباح محمد جاسم  مظاهر تأثر االسرة المسلمة بالمفاهيم الغربية   .26
 369-357 م. د. وسن عبد الحسين شريجي دراسة اجتماعية وصفية تحليليه  االسباب الجذرية لظاهرة االرهاب وكيفية الحد منها  .27
 379-370 م. د حامد محمد علي مواجهة الحرب السيبرانية في قواعد القانون الدولي االنساني   .28
 391-380 أ.م.د  شداد خليفة خزعل  2005اشكاالت الدستور العراقي لعام   .29
الحوارية  .30 البرامج  تقديم  العراقية في    اساليب  الفضائية  لبرنامج    القنوات  تحليلية    -دراسة 

 utvفي قناة  -الحق يقال 
 401-392 م.م. محمود معزز إسكندر 

استراتيجيات التذكر في تحصيل مادة البصريات عند طلبة المرحلة الثانية في قسم    اثر  .31
 جامعة القادسية  -كلية التربية  -الفيزياء 

 415-402 عادل عيدان عبد م.د.

 أثر استراتيجية سكامبر على تنمية مهارات التفكير لدى  طلبه قسم التربية الفنية  .32
 بمادة االنشاء التصويري 

 429-416 فاطمة محمد عبد هللاأ.م.د. 

أثر استـخدامـ استـراتـيجية مـثلث االستـمـاع في تـنمـية النقد التـاريخي لدى طلبـة الصـف    .33
 الخامـس األدبـي 

 439-430 . أحمـد حازمـ أحمـد ياسينم م

 458-440 أ.م. د  احالم مهدي عبدهللا   الثانويةاالبتكارية االنفعالية وعالقتها بالشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة المرحلة   .34
 480-459 أ.م.د. علي محسن ياس األداء المهني وعالقته بأغتراب الوظيفي والمناخ التنظيمي لدى المرشدين التربويين     .35
فِ  َالرَّاِبِع   .36 ِب َالصَّ ِة َاأْلََدِب َوالنُُّصوصِ َفاِعِليَّة ُأْنُموَذِج َواْكْس ِفي َتْحِصيِل ُطالَّ  491-481 م. م   َجاِسْم ُمَحمَّْد َشِكيْر  َاأْلََدِبيِ  ِبَمادَّ
 512-492 الدكتور  آزاد صديق محمد  والشريعة اإلسالمية  تنظيم خيار الرؤية بين القانون الوضعي  .37
 522-513 كاظم أ م د. ضرغام محمود  المسؤولية االجتماعية للشركات من الناحية القانونية   .38
 541-523 د. قيصر محمود عبيس معوقات المالحقة الجزائية لجرائم الفساد  .39
 م. م. عباس لطيف كريم  2003تأثير القيم االجتماعية في السلوك السياسي للمواطن العراقي بعد عام   .40

 553-542 الباحث: سالم عطا هللا شباط 

 568-554 م.م محمد حسين غضبان العشوائي في مدينة الشرقاط النزوح الريفي واثرة على انتشار السكن   .41
 580-569 م.د.فرحة هادي عطيوي  ق م  دراسة في االسباب والنتائج  479-490الحروب الفارسية) الميدية( اليونانية   .42
 1968-1925انحراف االنظمة الدستورية لألنظمة السياسية في العراق للمدة   .43

 ) دراسة تاريخية(

 602-581 كريم حيدر خضير  ا. د. 



 

 

 

 

 

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

 ه 1444/ م2022 ( 57/2) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 

 الصفحات اسم الباحث    اسم البحث ت

 617-603 م.د. احمد مهودر عبد علي  تمجيد الذات  وعالقته بالتالعب التحكمي  لدى الموظفين  .44
نظام الخدمة الموجهة نحو المنتج وأثرِه في تعزيز استدامة المنتجات الصناعية / دراسة    .45

 استطالعية في مصنع بطاريات بابل 
 يوسف شيت العبيدي م.اسالم

 ا. د. ثائر احمد سعدون السم ان 
618-634 

 644-635 محمود هاشم أحمدم .  األسطورة لدى إسحاق لمدان وبدر شاكر السياب دراسة مقارنة   .46
 662-645 الدكتورة  مي ثامر رجب عبود 2015في محافظة بغداد لعام  التباين المكاني للصناعات الصغيرة  .47
48.  La imprescindibilidad de la Exégesis en la Traducción del Texto 

Coránico 
   Khaleel Owain Farhan   663-670 

49.  A Study of Human Alienation in Technologized World in 
Walter M. Miller’s The Darfsteller 

 678-671 م. محمد علي حسين

50.  Kurd University English Teachers’ Problems and Challenges in 
Applying Online Classes 

 689-679 م.م يونس صالح فتاح

51.  Фонограмматика или нулевая аффиксация в системе 
словообразования арабского и русского языков 

(фоноструктура) 

 697-690 ا.م.د. رحيم علي كرم 

52.  Prevalence of Vision Defects among college of science Students Rawa Kamaran Fattah 

.Abdulrahman KH. 

Suliman*,  Bayan S. 
Ibrahim, Karzan N. Salih 

698-708 


