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 شروط النشر 

تعتمد   المجلة  في  للنشر  تقبل  التي  العلمية  البحوث  إن 
وتسعى مجلة كلية اآلداب أن تكون من    ،ألغراض الترقية العلمية 

المراجع العلمية الرصينة للدارسين والباحثين والهيئات التدريسية  
 في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية. 

ومن خالل هذه الرؤية ترحب المجلة بنشر البحوث على  
 وفق الشروط اآلتية: 

صياغتها (1 وحسن  العربية  اللغة  سالمة  مراعاة  الباحث    يلتزم 
المجلة   إلى  إرساله  ويعد  قبل  من  منشوراً  البحث  يكون  وأال 
تعهدا بذلك وأال يكون مستال من بحث أو رسالة نال بها الباحث  

 درجة علمية. 

ال تلتزم المجلة رد البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر أم  (2
 لم تنشر. 

يشار إلى المصادر العلمية في متن البحث وفي نهايته بحسب   (3
 هجية المعتمدة في ذلك.األصول المن

يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفني في   (4
 (. CDطباعة البحوث ومنسوخا على قرص )

العلمي  (5 اللقب  الباحث,  اسم  البحث,  عنوان   : البحث  يتضمن 
 مستخلصاً باللغة االنكليزية. 

والحقوق   (6 المتبعة  العلمية  المنهجية  بالقواعد  المجلة  تلتزم 
 والعلمية للنشر والناشرين فيها. القانونية  

( صفحة وفي  30يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) (7
إلى حد ) ( صفحة يؤخذ مبلغ  40حالة زيادة عدد الصفحات 

 ( دينار عن كل صفحة. 3,000قدره )

 ( ألف دينار40,000داره أربعون )  يقدم مع البحث مبلغ مق (8
( 60.000لمن هم بمرتبة مدرس مساعد ومدرس، وستون )

وسبعون   وخمسة  مساعد،  أستاذ  بمرتبة  هم  لمن  دينار  ألف 
 ( ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ. 75.000)

 هيئة التحرير 



 

 كلمة رئيس التحرير
 

سيد   على  والسالم  والصالة  العالمين،   ِّ رب  هلل  الحمد 
 وصحبه أجمعين. هآلالمرسلين أبي القاسم محمد وعلى 

 وبعد، 
يصدر هذا العدد وهو الحادي والعشرون في سلسة أعداد 

مداد   بغية   اآلدابمجلة  تحريرها  لهيئة  نشط  في ظل حراك 
االرتقاء بها وجعلها ضمن المستوعبات العالمية، وهو هدف 
يسعى القائمون عليها لتحقيقية بعد اجتيازها ألحد المستوعبات 
المهمة في عالم النشر العلمي الرصين واالرشفة االلكترونية 

مرورها    بعد Research   Bibleوهو تصنيف ريسيرج بابيل  
حل التدقيق والتقويم التي يعتمدها هذا التصنيف ألرشفة بمرا

 المجالت الرصينة. 
وألمل يحدونا لدخول مستوعب علمي عالمي أخر وهو  

من المؤمل دخول مجلتنا فيه  والذي Drji الهندي المستوعب 
 في القريب العاجل. 

باالهتمام    الختام،وفي   العدد  هذا  يحظى  أن  لما  أأمل 
تضمنه من موضوعات متنوعة تناولت مختلف حقول المعرفة  
البالء  ويزل  الجميع  يحفظ  أن  ثناؤه  جل  هللا  أسأل  اإلنسانية 

      والوباء، وهللا الموفق  
 

 

 

 
 االستاذ الدكتور 

 حسين داخل البهادلي 
 كلية اآلداب عميد  



 

 
 النحو بين االفتيات واالقتيات في البحث عن المنهج 

 54-11 ........................ القرىجامعة أم /  أستاذ النحو والصرف المساعد /  د. يحيى بن أحمد العقيبي

 ه( 797اللمعة الموصلي ة في معرفة اللغة العربية للشيخ اإلمام العالمة  أبي بكر الشيباني الموصلي )ت
 82-55........ ... ..................... …...الجامعة العراقية / كلية اآلداب/  أ.م.د. أمجد عويد أحمد الحياني

 في الخالف النحوي(  الصفة في القرآن الكريم ) دراسة
 154-83.......  .........................................الجامعة العراقية / كلية اآلداب /ا.د. احمد سهام رشيد 

 في شعر جميل بثينة وعمر بن أبي ربيعة  العالقة بين الكلمة وأصواتها 
  إيمان كمال مصطفىأ.د. 
 174-155 ........ ....................... ...العراقية / كلية التربية للبناتالجامعة /  هند عامر ممدوحالباحثة  

نقد الخطاب البالغي عند بهاء الدين السبكي في كتابه عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح  
 - البديع إنوذجا –

 مثنى نعيم حماديأ.د. 
 274-175..... ....................................الجامعة العراقية / كلية اآلداب/  الباحث نعمة حسين مفتاح

 اذكار الرسول صلى هللا عليه وسلم ودورها في بناء العقيدة
 د. معالم سالم يونس المشهداني أ

 310-275.......................... ........................................جامعة الموصل / كلية التربية للبنات

 دراسة في ضوء نظرية التلقي  تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ االندلسي المغربي
  332-311. ..................................................... ...سناء ساجت هداب&  لمى عبد الهادي حسن

 المستشرقين حولها أسماء القرآن الكريم وشبهات 
 360-333.. ............... . .............................. كلية اآلدابالجامعة العراقية/ /  أ. د. اكرم عبد خليفة

ڎ     ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چ چ: قوله تعالى

 تحليلية()دراسة   چ ک   ک  گ  گ  گ  گ  کڑ  ڑ  ک  ژڈ  ڈ  ژ

 394-361..... ......... ............... ...........جياد ساجت علي م.د   & أ.م.د علي عبد الوهاب عبد الرزاق

 فـي الـعـهد اإليــلخـانـي     أســهــام الـتجار فـي العلــوم الشــرعيــة واألنـسـانيـــة 
 أ.د عمار مرضي عالوي 
 424-395 ................. ... ............. .. ....... العراقية / كليـة اآلدابالجامعة /   الباحثة شمس خالد علي

 المحاوالت اإلسالمية األولى لفتح المغرب 
 أ.م.د. عثمان مشعان عبد اللهيبي

 442-425...... ........ ................... . .. الجامعة العراقية / كلية اآلداب /مبرة عبد السالم عبودالباحثة. 

    حميد المطبعي وأثرهٌ الثقافي في العراق
 464-443..... ........................ ...... .... ...كلية التربية للبنات/  جامعة بغداد/  أ.م.انوار ناصر حسن



 

 
 

 إقليم ورش صيانة السيارات في مدينة بعقوبة دراسة في جغرافية المدن 
 484-465... . ............................................. ......... مديرية تربية ديالى/  م.م. علي عبد محمود

 المرأة وتمكينها في المجتمع أنموذجاً( )البَنية االجتماعية لسكان محافظة بغداد 
 أ.م.د. رعد مفيد احمد الخزرجي 

 526-485..............  ..........الجامعة المستنصرية / كلية التربية /الباحثة. جنان عبد الستار عبد الجبار 

 حديث العطيَّة دراسة تحليليَّة  
 564-527. ............ ...... ................................سامي بن مساعد بن مسيعيد جامعة أم القرىأ. د. 

 عالقة المنتقى البن الجارود بالصحاح والسنن 
  594-565 ....... .................................  القرى  أم جامعة /  السُّلمي فالح  بن نويفع بن الرحمن دد. عب

 الفساد دراسة موضوعية  المنهج النبوي في تأصيل مفهوم النزاهة ودفع 
 618-595. ......... ............... .......كلية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار /   عالء كامل عبد الرزاق د.

فِّهِّ في تراثنا المخطوطتَعَدُُّد   ن قِّبَلِّ ُمَصن ِـّ  إثباته، وأحواله، والطريقة المثلى لخدمته  إخراجاتِّ الكتابِّ مِّ
 650-619 .................... .......................جامعة أم القرى/  أ.د. حاتم بن عارف بن ناصر الشريف

 سوسيولوجية مظاهر التدين في المجتمع العراقي دراسة 
 674-651... ........ ............................. احمد صالح احمد داود م.م.  / خوام مانع محمد الجميلي م.د.

 آليات األداء التمثيلي و سينوغرافيا العرض المسرحي العراقي المفتوح 
 696-675 ...........كلية الفنون الجميلة/   جامعة بغداد/  مــــــــحـــمـــدمــــُـــظـَــــفــــر كـــاظـــــم أ.م.د. 

 قضية األجنبي في النحو 
 712-697... ..............................................جامعة األنبار / كلية اآلداب/  د. رافد حميد سويدان

 خر احتواء اآل في اشكاليةدراسة  MEDO 1952-1953  وسطتركيا ومنظمة الدفاع عن الشرق األ

 742-713... ......اإلنسانية...........ابن رشد للعلوم -جامعة بغداد/ كلية التربية /  أ.م.د. االء حمزة دويلي

 


