
 

 

 

 

 

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

 ه 1444/ م2023 ( 58/3) العدد 

 جلة الجامعة العراقية م

 الصفحات اسم الباحث    اسم البحث ت

 12-1 محمد فاروق أحمد عبد  دراسة موضوعية  العزلة الدينية في القرآن الكريم  .1
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم عند القدامى توجيهات ابن جماعة للمتشابه اللفظي     .2

 في سورتي  يس والصافات انموذجا  
 25-13 أحمد كمال شاكر 

 مصطفى بختيار وند ا م د.  الحكم الشرعي للعالج بالخاليا الجذعية    .3
 رافد كريم محمد

26-38 

 محمد عبد هللا محمدامين  والطواعين ـ دراسة عقدية الحكمة اإللهية في ظهور األوبئة   .4
 عادل عبد هللا حمد ا د. 

39-49 

 احمد شهاب هادي            دور االسرة والمجتمع في الوقاية من االمراض النفسية   .5
 أ.د. ثائر إبراهيم خضير

50-59 

 علي زبيد سيسون المزيعل  جهود المستشرقين قديما وحديثا في فقه اللغة / دراسة تحليلية   .6
محمد حسن معصومي   أ م د م

 حمد رضا يوسفيم

60-71 

تحليل جغرافي للواقع التنموي القائم لقطاع الخدمات في الهضبة الغربية من محافظة    .7
 االنبار

 أسيل محمد مخلف الفهداوي 
أ.د. ياسين حميد بدع المحمدي 

 ، أ.د. طه احمد عبد الفهداوي 

72-84 

 أ.د شيماء خيري فاهم  الذاتية والموضوعية في طرديات الشعر العباسي السرد بين   .8
 علي هاني حسن

85-93 

 د. قاسم محمد عبد لمحي الدين زنكنة الشخصية الروائية في رواية )آسوس(  .9
 اسماعيل عبد هللا أحمد

94-106 

 118-107 سنه وبه ر عبد هللا حسن -تحليليةدراسة  -زنگنه ني )ئاسوس( لمحي الد ةي روا یالحوار وظائفه وأنواعه ف  .10
 عهود زغير دوسر. األفعال الكالمية في رسائل الشريف المرتضى  .11

 أ.د ـ عماد محمد محمود
119-128 

 محمد علي فندي إسماعيل أسلوب التمني في االعمال الشعرية لحيدر محمود دراسة بالغية   .12
 أ.م.د   قاسم فتحي سليمان 

129-138 

 م. م رشا محمد مشرف محاصيل الحبوب ودورها في التنمية الزراعية في قضاء الفلوجة واقع   .13
 أ. د امنة جبار مطر 

139-152 

 زامل عماش الزبيدي  جائحة كورونا على االلتزامات العقدية دراسة مقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي  اثر  .14
 علي رضا انتظاري 

 محمد صادقي الكاتب المسؤول 

153-167 

 إكرام عاجل سدخان    بالحق في السكن الالئق  االتفاقيات الدولية  واالتفاقيات االقليمية المعنية  .15
 طالل عبد الحميدأ.د. سلمى 

168-180 
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األتمتة االليكترونية في مجال إدارة المستشارين و المستشارين المساعدين و موظفي    .16
 مجلس الدولة العراقي 

 ايالف عبد الكريم جاسم 
 أ.د. سلمى طالل عبد الحميد 

181-188 

 أحمد عبد األمير كامل الدولية األثر الجنائي المترتب على جرائم الحرب امام المحاكم الجنائية   .17
 د. محسن قدير

189-199 

 إكرام عاجل سدخان  االلتزامات الدولية للحق في السكن الالئق  .18
 أ.د. سلمى طالل عبد الحميد

200-213 

 م . م  منعم علي حسن   الخريطة الزراعية لتوزيع االنماط الزراعية في محافظة ديالى   .19
 أ.د كمال صالح كزكوز

214-226 

 رشا عبدالنبي محمد العقابي  دراسة مقارنة "  الدفع بعد توجه الخصومة في الدعوى المدنية  .20
 رضا حسين كـند مكار

227-240 

 محمود مجيد رشاد على األراضي الزراعية في قضاء الراشدية  العمراني السكنيالزحف   .21
 حاتم حمودي حسند. 

241-255 

 عبد األمير سلمان مكطوف المبادئ الدستورية للعقوبات في القانون الجنائي  العراقي دراسة مقارنة  .22
 محمد نوذري فردوسيه

256-565 

 عقيل ناصر واحد  المسؤولية الجزائية عن اثارة الشائعات الكاذبة   .23
 دكتور نوذري فردوسيه 

266-277 

القانون المدني العراقي   یفي منح إجازة البناء ف ةي عن تعسف البلد ةي المدن  ةي المسؤول  .24
 رانيي واإل

 ی مي عزيزهللا موسى فه
 علي عبدالرضا المياحي  نصيف

278-289 

 297-290 بالل نبيل فاضل الشيخلي  المواجهة الجنائية لجريمة التحرش الجنسي في ميدان الوظيفة   .25

 الذهبي عادل حسن محسن  األمن القومي في ظل المدارس الفكرية  .26
 داود كياني د. محمد ترابي د.

298-307 

 اية صباح شاكر            المسؤولية الجنائية الفردية المترتبة على انتهاك القواعد الخاصة بحماية الروابط العائلية  .27
 . د. احمد عبد الرزاق هضما

308-317 

دراسة تطبيقية في   السلوك المستدام تأثير القواعد الفيزياوية للهندسة البشرية في رقمنة  .28
 مديرية تربية الرصافة األولى 

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

318-331 

 ثجيل منخي عويد  حسم نزاعات العقود البترولية والتجارية عن طريق التحكيم  .29
 د. علي رضا انتظاري نجف 

 د. مهدي مير داداشي

332-344 

 نورا لواء جاسم  التجارب الطبية الجراحية العالجية على االنسان حكم اجراء    .30
 أ.د .ضرغام كريم الموسوي 

345-351 

 364-352 عبدهللا كريم  عباس  دور التحكيم في حل منازعات عقود االستثمار االجنبية في قوانين الدول االسالمية  .31
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 ان ي مي محمد حک یدکتر علد. 
 أحمد عبيس نعمة   . أ.د الرقابة على سلطة تقدير الجرائم االكثر خطورة دور الثقل النسبي في   .32

 كريم طالب حمادي
365-382 

 385-373  حسن محمد دحام  دراسة مقارنة –دور الرقابة القضائية على أعمال سلطة اإلدارة   .33
 مصطفى بختاروند ا د.  شروط المنافسة غير المشروعة والجزاءات المترتبة عليها  .34

 مشعان نوري زغير 
386-393 

 علي حسين علي حنون  طرق التحقيق وقواعد االثبات للمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية  .35
 د. محسن قديري 

394-403 

 محمد حـــــسين عــــــــــويد الفيــــاض  عــوارض هيئة التحكيم في القانونين العراقي والمصري   .36
 محمد صادقي د. 

404-415 

 قحطان عالوي عبد الدليمي  –دراسة مقارنة  –تأثير إدارة الشركة في التجارة المظللة في الشركات المساهمة مدى    .37
 سيد مهدي ميردادشي كاري  د. 
 محمد صادقي د. 

416-428 

38.  Absurdist Dystopia in Anders Lustgarten's If You Don't let us 
Dream, We Won't Let You Sleep   (2013 )  

Russul Adel Ismail 
Asst.Prof Majeed Ismail 
Fayadh 

429-441 

39.  Aspectos generales del español colloquial Qassim Yaber Saihood 
Assistant prof. Mohamed 
Hashim  Mohesan 

442-447 

40.  Collocative Environment of Archaic Expressions in United 
Nations’ Documents: Corpus-Based Translation Study 

Hasan Hamid Gatea 
Asst. Prof. Baydaa Ali 
Lateef (Ph.D.) 

448-455 

41.  El Lenguaje Periodístico Castellano Zaid Adil Hussein 
Amel Taha Mohammed 

456-460 

42.  La ironía como un fenómeno pragmático ايالف عبد هاشم ويس 
 محمد داخل ذياب أ.م. 

461-468 

43.  Las técnicas de la traducción cultural, clasificación y 
características 

Anwar Hassan Husain  
Amel Taha Mohammed  

469-475 

المحيط      ) المرفوعات على البدل  أثر المعنى في تعدد األوجه االعرابية  البحر  .44
 انموذجا (

 نزار مدهللا علي
 م د . سلوى يونس خضر 

476-487 

45.  Effects of Blue light Emission from Different Digital Devices on 
Human Eyes 

Rawa Kamaran Fattah 488-493 
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لسنة   14الداخلي العراقي رقم  الحماية الجنائية للمعلومات في قانون عقوبات قوى االمن    .46
 دراسة مقارنة مع التشريع الجزائري  2008

 حازم وارد مزيد السعيد 
 أ.د. مهدي خاقاني أصفهاني 

494-513 

 521-514 د. عبد الباسط احمد حسن  دراسة مقارنة  –المصطلحات التي أطلقت على أتباع الديانة اليهودية   .47
 الباحثة خلود محمود حمزة  المسؤولية التقصيرية في التلوث البيئي في القانون العراقي و الفقه اإلسالمي  .48

 الدكتور عزيز هللا فهيمي  
 الدكتورة فاطمة فهيمي 

 الدكتور محمد صادقي   

522-533 

 ليلى عبود خلف صراع الهوية في رواية االقليات العربية  .49
 د. كرنفال أيوب محسن            .أ

534-547 

رواية عباس   -دراسة طائفة من األحاديث التي وردت في تأريخ  يحيى بن معين    .50
 الدوري     

 مروة سعدون جاسم 
 أ م د .نضال علي حسين 

548-566 

 عباس سلمانوليد ذياب  هـ (  االستشهادية في كتابه اللمحة في شرح الملحة 720منهجية الصايغ ) ت  .51
 أ.م.د  ميساء طه خماس        

567-584 

52.  Optimizing RIP Routing System using Artificial Neural Network Saven Hasan Rasool   
 Hangaw Qader Omar 
Ferman Ibrahim 
Kareem 

585-593 

53.  Tourist Attraction Recommendation System Employing IoT and 
Artificial Intelligence 

Hangaw Omar 
Saven Hasan Rasool 

594-602 

54.  Analyzing Ideological Polarization Strategies in Chinese 
Newspaper Articles during the Outbreak of COVID-19 

Zainab Saad Mohammed 
Asst.  Prof.  Dr.  Sadiq 
Mahdi Al Shamiri 

603-612 

الكستلي   .55 محمد  بن  مصطفى  لإلمام  النسفية  العقائد  شرح  على  الكستلي  حاشية 
هـــ( من قوله:)قال حذيفة( هي في األصل .. الى قوله: )فذهب إلى احتمال  901)ت:

 كل جماعة( .دراسة وتحقيق 

  غديرنوال تركي صالح 
 معالم سالم يونس د. 

613-624 

 محمد عباس ياسين   تبرئة ابي بكر عبد هللا بن ابي داود السجستاني من وصمة الكذب    .56
 أ.م. د: محمد عز الدين مهدي

625-634 

الكتاب ) المدرسي( االلكتروني: تصميمه، استخدامه، تقويمه وعالقته بمستوى التحصيل   .57
 الدراسي 

 644-635 محمد وصفي حسين   

 أ.د. سعدون حمود جثير                        تأثير هوية المنظمة على سيكولوجية الزبون   .58
 الباحثة نبراس احمد عبد 

645-661 

جعفر                          هجرة الكفاءات العلمية وأثرها في التنمية البشرية )العراق حالة دراسية(                          .59 سالم  يونس 
 م.د تأميم محمد سلوم 

662-675 
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وموقف    .60 المشروعة  غير  المنافسة  دعوى  خالل  من  التجارية  للعالمة  المدنية  الحماية 
 منها المشرع العراقي 

 هشام عبد الحسن هاشم  
 الدكتور شبيري زنجاني 

676-689 

 بلسم خالد مصطفى العبيدي الموديل الرسوبي والبيئة الرسوبية لتكوين كوميتان شمالي العراق  .61
 عبد العزيز محمود الحمداني 

690-702 

 اطياف رفعت اكرم  التأصيل التاريخي للوالية في الدولة العربية اإلسالمية  .62
 حسين داخل البهادلي أ د. 

703-714 

 أ.م.د: حذيفة فاضل يونس  صفات المؤمنين في سورة البقرة دراسة تحليلية بين اإلمام الرازي وابن عاشور  .63
 الباحثة : رنا شكر محمود 

715-725 


