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 َّ خممم حم جم يل ىل مل ُّفي قوله تعالى وجوه تفضيل النبي  .1

ه(دراسة 1146في سورة البقرة من المدحة الكبرى لبير محمد دده أفندي)ت
                                         وتحقيق 

 16-1 احمد محمد عبد عكلة 

 26-17 سامي علي خميس  من كتابه الموطأ -اإلمام محمد بن الحسن الشيباني في وقت صالة العصر اختيارات   .2
 ايالف عبد الكريم جاسم  األتمتة االليكترونية في مجال إقامة الدعوى اإلدارية و تحديد المواعيد   .3

 أ.د.سلمى طالل عبد الحميد البدري 
27-33 

 حسين كركان حسين الشحماني في حماية المستهلك وفق القواعد العامة دراسة مقارنة االلتزام باإلعالم واثره   .4
 المشرف الدكتور محمد صادقي 

34-44 

 53-45 م.م.محمد ناجي مخلف حمادي  إنموذجا     حديث الثالثة اللذين تقالّوا عبادة النبي   األمن الفكري في السنة النبوية  .5
واثره على الخالفة الفاطمية في   م1095هـ /487المستعلي سنة  – االنقسام النزاري   .6

 مصر

 م . فاتن كامل شاهين   
                            د حيدر محمد عبد هللا الكربالئي0ا

54-67 

االوجه المتعددة للـهوية لدى االقليات التي تعرضت لعنف الجماعات االرهابية فـي   .7
 العراق 

 سعدون حيدر عبد الكاظم 
 أ م د سالم هاشم حافظ 

68-79 

 اسامة سعدون جلعوط حمد        التصوير الفني للمشهد في كتب السيرة الذاتية عند العقاد  .8
               محلف مطلب فؤاد. د.م.أ

80-99 

 محمد هاتف جعاز    ـــ المية العرب من المخطوط إلى المطبوع  التلقي الفيلولوجي  .9
    أ . د . شيماء خيري فاهم  

100-111 

وتداعياتها بين السياسة العثمانية والمواقف  1845الحرب األهلية في جبل لبنان عام    .10
 األوروبية 

 قاسم محمد وذيح
                                               أ. م. د. نادية ياسين عبد

112-137 

الشك التواصلي المعمم وعالقته بمهارات التمكين النفسي  لدى  ضباط التحقيق العاملين    .11
 في مكافحة االرهاب 

 بدر صدام بدر علي
 

138-157 

القرآنية غير المباشرة في كتاب روضة االزهار وبهجة النفوس ونزهة األبصار ألبي   .12
 هـ( الجزء األول 602علي القرطبي)ت

 حيدر كاظم عبد
 صفاء حسين لطيف  0د0م0أ

158-167 

 االء عبد الزهرة كاطع سلطان  القواعد العامة للطعن باالستئناف في األحكام اإلدارية   .13
                                                              البدري أ.د. سلمى طالل 

168-185 

 195-186 حسام ماجد شهاب    المـعرفـة عـند فـالسفة المـشرق والمـغرب   .14

 210-196 حسن محمد دحام   أوجه االختالف بين القرار اإلداري الضمني والقرار اإلداري السلبي  .15

 219-211 مثنى عيادة حمدان (  آيات صفات الداعية المؤثر في سورة نوح )دراسة تحليلة  .16

 سجى امين شكر  تفتيت الملكية العقارية واثرها على الخدمات العامة في حي الغزالية   .17
               ا.د. براء كامل عبدالرزاق

220-233 
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مسائل فقهية من ترجيحات اإلمام اإلسنوي في شروط الصالة من خالل كتابه ثالث   .18
 دراسة فقهية مقارنة  المهمات

 م. ندى شهاب احمد 
 أ.د. ليلى حسن محمد

234-243 

عمدة الحفاظ في تفسير   عند السمين الحلبي) رحمه هللا( في كتابه داللة لفظ االستبشار  .19
 البحر المحيط ألبي حيان األندلسيهـ( مقارنة مع 756أشرف األلفاظ )ت 

 دراسة مقارنة

 م. بشائر عباس خلف علي 
 أ.د عثمان فوزي علي 

 

244-253 

 حسين رزاق جاسم  دراسة في مرجعياته الثقافية  العتبات المقدسة شعر األطفال في مجالت  .20
 أ.م.د علي محمد ياسين 

254-271 

 281-272 أيوب أحمد عبد الجنابي  دراسة تحليلية موضوعية  –في سورة مريم  قصة سيدنا زكريا عليه السالم  .21
قياس جودة الخدمة السياحية لتحقيق الريادة التنظيمية: دراسة مقارنة بين فندقي روتانا    .22

 بغداد وروتانا أربيل
 خلود هاشم سالم 

 أ.د رغد يوسف كبرو
282-299 

 310-300 الدين خالد حمه غريب محي  محوي ورأيه  في تأويل المتشابهات  .23
 320-311 قصي خضير عبود ســيرته واقـوال المعاصرين فـيه  مصطفى محمود  .24
 سيرين قحطان قدوري الكبيسي منهج العلماء في ترتيب الضروريات الخمس   .25

 أ.د. صهيب عباس عودة الكبيسي
321-326 

 هاجر أحمد كاظم      ( في التفسير بالمأثور 920منهج النخجواني ) ت:  .26
          د. ميسون صباح داود

327-338 

العراقية  .27 الحكومة  تشكيل  في  الصباح  جريدة  الصحفي    اتجاهات  للمقال  تحليلية  دارسة 
 15/3/2022ولغاية  3/2022/ 1للصفحة األولى من جريدة الصباح للفترة من

 349-339 هديل هشام إبراهيم

 364-350 طارق خميس فرحان  اللفظي والمعنوي مع القران الكريم في شعر شمس الدين الكوفي التناص  .28
 امنه حسين شوق علي  مقارنة بين نماذج االنحدار المكاني والتقديرات الضبابية باستخدام المحاكاة  .29

 أ .م. د أسماعيل هادي جلوب 
365-376 

أ.م.د. محمد حميد عبد                         المصالح موضوع التأثيم الجنائيفلسفة تجريم المخالفات ودورها في بيان   .30
 ثائر إحسان سعود

377-390 

حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة في نظام التوافق السياسي وفقًا لدستور العراق    .31
 2005الدائم لسنة 

صالح                                       مهدي  زينب 
 د. آيات سلمان شهيبم أ.

391-405 

إمكانيات تطبيق ضريبة الكاربون و الحد من مصادر التلوث البيئي في العراق : السبل    .32
 و المعوقات 

 حسن علي حسين                                                

 أ.د.عمرو هشام محمد
406-418 

:هـ(  في كتابه )فرائد القالئد في مختصر  855ترجيح الشاهد الشعري عند الَعْيِنّي )ت  .33
واهد(  َشْرح الشَّ

 حقي اسماعيل إبراهيم
 أ.م. د. جاسم محمـد سلمان    

419-429 

مهام الوزارة االتحادية والمشتركة في نظام التوافق السياسي في دستور جمهورية العراق    .34
 2005لسنة 

زينب مهدي صالح                                                 
 د.  آيات سلمان شهيبم أ.

430-442 

 459-443 محمود عبدهللا عطية ودورها في بناء وتطوير مواقع مكتبات الكليات االهلية   Usabilityقابلية االستخدام ))  .35



 

 

 

 

 

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

 ه 1444/ م2023 ( 57/3) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث    اسم البحث ت

 أ.م.د عبد اللطيف هاشم خيري                                     في بغداد
 حسن زرار حسين دراسة تحليلية مقارنة -أثر التهجير على تكوين الفرق اليهودية  .36

 سليمان أ.م.د. عباس علي  
460-471 

دراسة تحليلية في وزارة الشباب   2025صياغة سيناريوهات ادارة الرياضة وفق رؤية   .37
 العراقية 

 بيداء عصام عبد الرحمن 
 د. هالة حمد ما جود 

472-486 

م.م. عمر حامد مدهر                                                              والمناسبات في خراسان خالل العصر العباسي االحتفاالتمظاهر الترف في   .38
 أ.د. عبد الستار مطلك درويش 

487-497 

 506-498 محمد سردار محمد علي تحقيق كتاب البيع من كتاب تحفة الطالبين لمال صالح الكوزبانكي   .39
 إدارة الموارد البشرية وتأثيرها في السلوك المكتبي المستدام للعاملين  رقمنة  .40

 دراسة استطالعية في كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية 
 الدكتورة امل الكردي

 ياسر خضير عباس   
507-522 

 االسبقية التنافسية للمنظمة السياحية في ظل التسويق العصبي   .41
 عدد من مطاعم الدرجة الممتازة في محافظة بغداددراسة ميدانية في 

ياسر خضير عباس                                    
 م.م علي قصي عبد القادر 

523-536 

 فاهم نبيه عبد )واو الحال( و)واو المعية( عند الدكتور عبد الجبار فتحي زيدان  .42
 يسرى شاكر جاسم  د.  

537-546 

 رغد عبد الوهاب جمعة  وانواعها في القرآن الكريمجماليات التورية   .43
 ا. د. نصرة احميد جدوع 

547-556 

وسبل 2021المشاكل التي تواجة االنتاج الزراعي )الحيواني ( في قضاء الفلوجة لعام    .44
 معالجتها

 وسن محمد جديع 
 ا.م.د جنان عبد االمير عباس 

 ا.د صالح محسن جاسم 

557-566 

سجى فالح حسين                                        دور المحكمة االتحادية العليا العراقية في تطوير الصياغة التشريعية )دراسة مقارنة (     .45
 ا.د ياسر عطيوي عبود 

567-577 

الدكتورة جميلة السقا في كتابها التأصيل اإلسالمي لعلم النفس في ضوء توجيهات    منهج  .46
 الكريم والسنة النبوية المطهرة )دراسة نقدية( القرآن 

 إسالم حامد شاكر 
 

578-585 

الجواز النحوي في الجمل ذوات الوجهين في القرآن الكريم، الجملة الخبرية وما تحتمله   .47
 مما له وجه إعرابي إنوذًجا 

 هبة متعب محمد موسى  
 أ.د. نافع بهلول  

586-590 

 597-591 سرور ثامر حميد التدريس على وفق الذكاءات المتعددة          .48
 ايناس سامي عبد الحميد    تحوالت البنى التشكيلية وتمثالتها في سينوغرافيا الصورة   .49

 د. نجم عبد حيدر 
598-606 

 618-607 محمد فاروق أحمد عبد  دراسة موضوعية  العزلة الدينية في القرآن الكريم  .50
ابن جماعة للمتشابه اللفظي   المتشابه اللفظي في القرآن الكريم عند القدامى) توجيهات  .51

 في سورتي  يس والصافات انموذجًا (
 630-619 أحمد كمال شاكر 

مسألتان فقهية من ترجيحات االمام االسنوي في كتاب البيع من كتابه المهمات في شرح    .52
 الروضة والرافعي  

 م.م. ايناس نوري طه
 أ.د. حيزومة شاكر رشيد

631-637 
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 )دراسة فقهية مقارنة)
 اياد خلف خليل                            ه( 778العالمة أبي العباس الَقّباب في العصر المريني )ت:   .53

 أ.د رعد  حميد توفيق
638-653 

أثر الدعم التنظيمي المدرك في األداء الوظيفي دراسة ميدانية في شركات اإلتصاالت    .54
 بالجمهورية اليمنية

 عمرو محمد صالح علي
         مفاز نوري عبد الودود  

 نبيل حمود عبدهللا 

654-668 

 أحمد عبيد حمادي الشاهد القرآني انموذجاً  الشواهد في شرح األلفة دراسة حجاجة  .55
 عماد محمد محمود.  -أ.د  

669-673 

 عمر سعد حسي  بنات الخمسة في األسماء الجامدة   .56
 أ.م.د. يسرى شاكر جاسم  

674-679 

في كتاب البيع من كتابه المهمات في   ثالث مسائل فقهية من ترجيحات االمام االسنوي   .57
 ( شرح الروضة والرافعي )دراسة فقهية مقارنة

 م.م. ايناس نوري طه
 أ.د. حيزومة شاكر رشيد

680-689 

عذراء اسماعيل عباس                             الدراسات الصرفية في مجلة المورد العراقية   .58
 أ.م.د يسرى شاكر جاسم 

690-698 

 رغد عبد الوهاب جمعة  جماليات التورية وانواعها في الحديث النبوي الشريف  .59

 ا. د. نصرة احميد جدوع 
699-709 

 717-710 حسام ماجد شهاب  " ومعالجته لقضايا الغزو الفكري  الدكتور " عبد الرحمن حبنكه    .60
 المفكر محمـد البهـي وموقفه من الفكر الغربي الوافد   .61

 
 729-718 قصي خضير عبود

 د. كامران حسين الصالحي  الطبيعة القانونية لتسوية منازعات السائح مع شركات السفر و السياحة   .62
 جوهر عبدهللا مولود 

730-755 

ِريَُّة في الَعالَقاِت المَجاِزيَّة  .63 ألبي الِعْرَفان ُمَحمَّد بن َعلي الَصبَّان )ت  الَكَواِكُب الدُّ
 هـ(دراسًة وتحقيًقا 1206

 779-756 سلمان بن محمد بن حسن القرني 

 794-780 د. نورة بنت شاكر الشهري  "دراسة عقدية" الضوابط االعتقادية للمشابهة  .64
 أحمد حسين نجم داود العاني شرح الكازروني لمعلقة امرئ القيس انموذجاً   وأوصافها في شعر المعلقاتالخيل   .65

 أ. م. د: صفاء علي حسين 
795-807 

انموذجا دراسة   ثانوية راهبات التقدمة  1958-1921المدارس المسيحية في العراق   .66
 تاريخية

 820-808 قصي محمود راضي م د. 

 أحمد غضبان جبار الساعدي في االعتماد المستندي ومداه   المصرفاستقالل التزام   .67
 الدكتور حسين رحماني زر وندي 

821-838 

 857-839 د . ليلى نوري يحي الحربي  " بحث مصغر للقضية عرض ونقد "أبواب االستحقاق بين القاضي عبد الجبار والسلف   .68


