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شروط النشر
إن البحوث العلمية التي تقبل للنشر في المجلة تعتمد
ألغراض الترقية العلمية ،وتسعى مجلة كلية اآلداب أن تكون من
المراجع العلمية الرصينة للدارسين والباحثين والهيئات التدريسية
في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية.
ومن خالل هذه الرؤية ترحب المجلة بنشر البحوث على
وفق الشروط اآلتية:
 )1يلتزم الباحث مراعاة سالمة اللغة العربية وحسن صياغتها
وأال يكون البحث منشورا ً من قبل ويعد إرساله إلى المجلة
تعهدا بذلك وأال يكون مستال من بحث أو رسالة نال بها
الباحث درجة علمية.
 )2ال تلتزم المجلة رد البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر
أم لم تنشر.
 )3يشار إلى المصادر العلمية في متن البحث وفي نهايته بحسب
األصول المنهجية المعتمدة في ذلك.
 )4يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفني في
طباعة البحوث ومنسوخا على قرص (.)CD
 )5يتضمن البحث :عنوان البحث ،اسم الباحث ،اللقب العلمي
مستخلصا ً باللغة اإلنكليزية واللغة العربية.
 )6تلتزم المجلة بالقواعد المنهجية العلمية المتبعة والحقوق
القانونية والعلمية للنشر والناشرين فيها.
 )7يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة وفي
حالة زيادة عدد الصفحات إلى حد ( )40صفحة يؤخذ مبلغ
قدره ( )3,000دينار عن كل صفحة.
 )8يقدم مع البحث مبلغ مقداره أربعون ( )40,000ألف دينار
لمن هم بمرتبة مدرس مساعد ومدرس ،وستون ()60.000
ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ مساعد ،وخمسة وسبعون
( )75.000ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ.
هيئة التحرير

كلمة العدد

بسم هللا الرحمن الرحيم
رب العاليمن  ،والصالة والسالم على سيد المرسلين أبي القاسم
الحمد هلل ّ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد ،فإن حركة التأليف األكاديمي في العلوم االنسانية ظلت تستمد

ديمومتها من كون العلوم تمثل ركيزة أساسية بوصفها عنص اًر من عناصر
أحياء التراث اإلنساني  ،وأن د ارسة هذا التراث يتسع لتشعب مجاالته لما

يحتويه من ثقافات متعددة ومتنوعة  ،ومن هذا المنطلق فإن توجه الباحثين
لدراسة هذا التراث على وفق أفكار ورؤى جديدة يسير بوتيرة عالية  ،وقد
شهدنا ذلك من خالل الدراسات القيمة التي كتبها الباحثون في مختلف

حقول المعرفة اإلنسانية ومما الشك فيه  ،فإن هؤالء الباحثين استفادوا الى
ٍ
حد كبير من التقنيات الجديدة التي توافرت لهم  ،فواكبوا التقدم العلمي
الذي نشهده في عصرنا هذا .

وفي هذا العدد الجديد من مجلة مداد اآلداب ،العدد ( )26في مسيرتها
المعطاء بحوث ودراسات متنوعة تصدت لموضوعات جديدة بالدراسة،
ِّ
حد سواء،
ستكون – بال شك – عوناً لطلبة العلم وللباحثين على ّ
وهللا الموفق
االستاذ الدكتور
حسين داخل البهادلي
رئيس التحرير

ي دراسة موازنة
تيسير النحو العربي بين الجوار ّ
ي والمخزوم ّ
أ.م.د .فاطمة ناظم مطشر العتابي  /وزارة التربية /المديرية العامة للمناهج44-11 .............................
فسير(نماذج مختارة)
ثر اختالفِ القراءا ِ
أَ ُ
َّبع في الت َّ ِ
ت الس ِ
م.د.زينب خليل ِإبراهيم  /كلية االمام األعظم رحمة هللا80-45 ...................................................
من التحمل إلى األداء تصنيف وتوصيف أدوات التحمل واألداء المعاصرة في الفقه وأصوله.
’’ توظيف األساليب والبرمجيات الحديثة في تعلم وتعليم الفقه وأصوله والبحث فيهما‘‘
د .ممدوح بن عبد هللا العتيبي /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة98-81 .
مرويات صالح بن كيسان المدني المؤدب (ت140هـ758/م)
الدكتورة .منيرة عبد حسن122-99 .................................................................................
االحاديث الواردة في القصاص واثرها في حماية االمة االسالمية دراسة موضوعية
م .د .حال شاكر محمود  /كلية االمام االعظم(رحمه هللا)152-123 ..............................................
تلقين القاضي الخصوم والشهود دراسة فقهية تطبيقية على األحكام القضائية بالمحاكم السعودية
د .فهيد بن وزير بن مطلع الروقي العتيبي  /جامعة أم القرى  /مكة المكرمة190-153.....................
حكم االختالط في الشريعة اإلسالمية
م.م .محمد سالم عبد الواحد218-191..............................................................................
األصول القضائية الواردة في خطبة الوداع دراسة فقهية تطبيقية
د .محمد بن عبدربه المورقي  /كلية الدراسات القضائية واألنظمة  /جامعة أم القرى 248-219 .............
الفروق األصولية التي نص عليها الشيخ الشنقيطي في دالالت األلفاظ جمعًا ودراسةً
د .رائد بن خلف بن محمد العصيمي /كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى286-249.......
قاعدة (طاعة ولي األمر واجبة في غير معصية هللا تعالى) دراسة فقهية
أ.د.حامد بن َمدَّه بن حميدان الجدعاني /كلية الدراسات القضائية واألنظمة  /جامعة أم القرى316-287 ......
المالمح االجتماعية في كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي المتوفى(384هـ994/م ) دراسة تاريخية
أ.د .داود سلمان خلف الزبيدي /جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية
د .ايمان عبد الجبار محمود التميمي376-317 .....................................................................
اآلثار االقتصادية المترتبة على عمليات غسيل األموال ودور االقتصاد االسالمي في معالجتها
م.د زينب حامد أمين السامرائي  /كلية اإلمام األعظم رحمه هللا الجامعة402-375 .................................
السياسة الهندية حيال الصراع العربي – اإلسرائيلي 1973-1967
م .د .حسين جابر عبد هللا علي  /جامعة االمام جعفر الصادق 432-403 .....................................
مياه نهر الفرات وأثرها في العالقات التركية ــ السورية  1980ــ 2000
ا.م.د .عماد نعمة العبادي  /كلية التربية االساسية ـ الجامعة المستنصرية472-433 ............................
الزحف العمراني على االراضي الزراعية في مدينة الطارمية بمحافظة بغداد
أ.م.د .براء كامل عبد الرزاق  /الجامعة العراقية  /كلية اآلداب
رغد حسين علي502-473 .............................................................................................

القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار بالمنهج المباشر
أ.د .علي فوزي ابراهيم الموسوي  /كلية القانون /جامعة بغداد550-503 ......................................
آليات التشكيل الرقمي ودورها في تربية التذوق الفني
أ .د.هيال عبد الشهيد
م .م ساهره فخري سالمه  /جامعة بغداد -كلية الفنون الجميلة582-551 .........................................
Transculturalism in Women Travel Writings : A Study of Selected Works
المدرس المساعد خولة مزاحم علي  /كلية اآلداب/الجامعة العراقية598-583................................. ..
Le personnage tragique dans Le Cid de Pierre Corneille
المدرس المساعد :حوراء سعد فيصل  /الجامعة المستنصرية /كلية االداب612-599............................
A Genre-Based Translation Analysis of Selected Careem App Advertisements
الباحثة سرى جرجيس وديع  /االستاذ الدكتور احمد قدوري عبد  /الجامعة المستنصرية636-613 ...........
L'interprète entre langue verbale et non-verbale Institut Al Amel à
Bagdad comme un modèle
المدرس :جمال عبد الحكيم عبد هللا  /الجامعة المستنصرية كلية اآلداب662-637 ..............................
VIRGINIA WOOLF: THE SEARCH FOR IDENTITY AS A WOMAN
م.د .محمود حسن زغير /المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة676-663 ......................................
La Narrativa Española en Tiempos de Pandemia: la Gripe Española en 1918

y COVID-19 en 2020 Como Ejemplo
حبيب عبد الستار جبار /ماجستير في االدب االسباني  /كلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعة696-677 .........

