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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 
 . اإلنكليزية واللغة العربيةمستخلصاً باللغة 

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

( 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
(  60.000رس، وستون )لمن هم بمرتبة مدرس مساعد ومد

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

 هيئة التحرير 



 

 العدد كلمة 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 أما بعد 
فال زال باحثونا األفاضل يقتنصون األفكار في مجال 

اختصاصهم لصياغة عنوانات بحثية أكاديمية تعالج إشكاليات  
 ومسائل مهمة في حقول معرفية وإنسانية.

حثي سينعكس ايجاباً على ارتقاء  أن هذا النشاط الب ك وال ش 
جامعتنا ومراكزها البحثية في التصانيف العالمية، فضالً عن 

 إثراء المكتبة العربية والعالمية.  
( في مجلتنا المعطاء )مداد اآلداب(، فإني 24وإذ أقدم العدد )

على ثقة في أن موضوعاتها التي تناولت بحوثاً متنوعة في 
 .ةسترفد العملية العلمية واألكاديميمجاالت علمية شتى 

 وهللا الموفق
 
 

 االستاذ الدكتور 
 حسين داخل البهادلي 

رئيس التحرير



 

 
 . حاشية الطشقندي: قراءة في الغاية والمنهج والموارد

 36-11 ......الجامعة العراقية/ كلية اآلداب /عيسى عبد الجبار إبراهيم   م.م&   مثنى فاضل ذيب الجبوري. أ.د

(، من باب: المبتدأ هـ1257:للشيخ عبد الرحيم بن عبد الكريم الصفي بوري )ت  حل شواهد الفوائد الضيائية،
 والخبر إلى باب المفعول معه ، دراسة وتحقيق

 72- 37.... .............................الثالثةوزارة التربية، مديرية تربية بغداد/ الكرخ /  د. عمر حسن رشيد

الصفي بوري   الكريم  عبد  بن  الرحيم  عبد  للشيخ  الضيائية،  الفوائد  بداية  (هـ1257:)ت  حل شواهد  ، من 
 المخطوط إلى باب الفاعل، دراسة وتحقيق 

 106-73. ................... ......... مديرية تربية بغداد/ الكرخ الثانية /التربيةوزارة  /  م. د. ثامر حمزة علي 

ِد بِن َداْود البَاِْزِلّي الَحَمِوّيِ ِدَراَْسةٌ وتَْحِقْيق   ِرَساْلَةٌ فِْي اَلْ إِلَهَ إِالا هللا لُمَحما
ل العَِصْيبِيّ ا  134- 107 .... ...................................الجامعةكلية اإلَمِام األعظم  /  .م.د أنور راكان َشالا

               الظواهر الصوتية غير التركيبية في الدرس الصوتي الغربي المترجم 
 أربيل مدرس في ثانوية العال في /  ا عبد خليفة الدليميجر.م. م

 160- 135... ................كلية التربية للبنات / قسم علوم القرآن  /أ.م.د. ابتسام عبد الحسين سلطان القصير

 (ـ ه854ت)التأويل بالزيادة في كتاب مبارق األزهار في شرح مشارق  األنوار البن الملك 
 182-161.الجامعة العراقية / كلية اآلداب/ الباحث أحمد صالح سعدون الدليمي&  أ.م.د. أمجد عويد الحياني

 ادوات التعلم االدراكي الحسي و الالحسي في القران الكريم 

 214- 183.. ...... ................................كلية التربية للبنات / جامعة بغداد/  م. د. شروق نجاح مشكور

 2006-1988بين التيار اإلصالحي والتيار المحافظ    النظام السياسي اإليراني
 240-215.. ........ ..... .............. ../ الجامعة المستنصرية األساسيةكلية التربية  / ا.م.د. وداد جابر غازي

)منذ بنائها وتأسيسها وحتى سنة   هرستان دراسة في أحوالها السياسية والجغرافية والفكريةشمدينة 
 م( 1233-هـ 631

 270-241..... .......... ..للعلوم االنسانيةكلية التربية ابن رشد  /جامعة بغداد/  وفاء عبد الجبار عمرانأ.م.د. 

 التجارية  النشاط التجاري في المغرب األوسط وأثره في تطور الحركة
 298- 271 ............ ...... ................./ جامعة القادسية / كلية التربية م.د / مصطفى كامل محمد الشباني

 ( 1860 - 1858ثورة الفالحين وحوادث الستين في لبنان )   
 328- 299...... .... ................................................ وزارة التربية/  .م. عبد السالم محمد مهديأ

 هـ(  656 -132)  علماء مدينة ساوة خالل العصر العباسي
 354-329.....  . ............. . .......... ...........جامعة ديالى /كلية التربية االساسية /  أ.م.د علي نايف مجيد

 " وثائقية( "دراسة 1975- 1972مؤتمر األمن والتعاون األوربي )
 404-355...  ..... .......... ..المديرية العامة لتربية بغداد لتربية بغداد/  كرخ الثانية/  م.د. لمياء صفاء حسن

 



 

راوه مدينة  في  التعليمية  للخدمات  المكاني  التوزيع  كفاءة  المعلومات    تحليل  نظم  باستخدام 
 الجغرافية

 426- 405 ............. .وزارة التربية/مديرية تربية االنبار /  محمد عماد قاسم . مم.&  صالح عثمان عبد م.د.

 )دراسة مقارنه(   التحليل الهيدرولوجي لحوض بحر الملح وهور ابو دبس في بحيره الرزازة
 460- 427. ................جامعة بغداد كلية التربية للعلوم األنسانية ابن رشد/   ا.م.د جوان سمين احمد الجاف

 )رحمه هللا( واختياراته الفقهية )دراسة فقهية مقارنة(  اإلمام أبو حفص عمر بن بدر المغازلي
   492-461  ......... ...جامعة الفلوجة / كلية العلوم اإلسالمية /م.د.كريم زحلف جزاع /أ.د.علي حسين عباس 

 فاعلية برنامج تدريبي لمعالجة اضطرابات اللغة عند التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
 532-493 ...........................................  السالم(كلية اإلمام الكاظم )عليه /  ا.م.د. حيدر كريم جاسم

 االبتدائي  التعليم  في التمثيل  فن  باستخدام  التدريس طرائق تفعيل 
 558- 533............................ ..الثانية الرصافة /   بغداد لتربية العامة المديرية  /خضير عبد  خضر. د.  م

   دراسة مسحية في اخبار وتقارير جريدة الزماناإلخبارية  الكتابة عقبات الفهم في 
 574-559........ .................................... .........كلية االعالم / جامعة بغداد/  د. انمار وحيد فيضي

The breakaway regions in Europe (Catalonia region as a model) 
 606- 575. . ...............................................................................الدكتورة فيان أحمد محمد

Eradicating the Factors That Inhibit Iraqi EFL College Students from 

Speaking Inside Language Classrooms 
 648-607.  . ..............................................................األساسيةكلية التربية  / بالل علي برهان 

Réflexions sur l’intercompréhension des langues romanes en théorie et 

en pratique et une approche plurilingue 
 672-649.  ................. كلية اآلداب/  المستنصريةالجامعة /  في علوم اللغة اجستير/م حسين صدام بادي

 
 


