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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   الباحث،اسم    البحث،عنوان    البحث:يتضمن   (5 اللقب 
 . اإلنكليزية واللغة العربيةمستخلصاً باللغة 

والح  (6 المتبعة  العلمية  المنهجية  بالقواعد  المجلة  قوق  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 )

 

 

 

 هيئة التحرير 



 

 العدد كلمة 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصالة والسالم على سيد المرسلين أبي القاسم محمد  الحمد هلل رب العالمين، 
 وعلى آله وصحبة اجمعين. 

وبعد، فقد ظهر منذ أواخر العقد المنصرم توجه لدى كثير من الجامعات العراقية  
والعربية ، فضاًل عن المراكز البحثية على تشجيع الباحثين على نشر بحوثهم  

العربية ، ونشرها في مجال  تأثير  بلغات عالمية غير  ت عالمية ذات معامل 
(Impact Factor  كالريفيت مستوعبات  ضمن  علمية  المجالت  في  او    )
(Clarivate ( وسكوباس )SCOPUS( وطومسون )Thomson  و رويترز )
(Reuters .وغيرها ) 

الجامعات    طموح  أهمها  من  عدة  عوامل  أملته  قد  التوجه  هذا  إن 
كبة حركة النشر العالمي بغية دخولها  العراقية والعربية والمراكز البحثية في موا

في التصنيفات العالمية ، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل إسهام باحثينا نشطًا في  
رفد المجالت العلمية المحكمة العربية ِنتاجاتهم المعرفية والفكرية واإلنسانية ،  
 وفي هذا المجال البد من اإلشارة الى ان اتحاد الجامعات العربية قد تنبه الى 
ان هذا التوجه اذا ما بقي على هذه الوتيرة المتصاعدة ربما يؤدي الى محاصرة  

( السفير  بمنصة  االتصال  الى  فلجأ  العربي  ترعى  Sevierالحرف  التي   )
( على ترشيح مئة مجلة علمية محكمة عربية  SCOPUSمستوعب سكوباس ) 

فيه  والعاملين  تحريرها  أسرة  يحدو  واألمل   ، اآلداب  مداد  على  من ضمنها  ا 
استكمال متطلبات الدخول في هذا المستوعب في المستقبل القريب بإذن هللا  

 تعالى. 
من مجلة مداد اآلداب آمل ان    29وفي الوقت الذي اقدم كلمة العدد  

 ينال الرضاء وهللا الموفق     

 االستاذ الدكتور 
 حسين داخل البهادلي 

التحرير رئيس 



 

 
 تحقيق بعض األلفاظ اللغوية عند الدكتور إبراهيم السامرائي 

 34- 11 ......... ..............كلية اآلداب –لجامعة العراقية  / ا م.د.علي عبد الخالق كاظم الشكري الجبوري

 حجاج التذييل في خطاب التنزيل مقاربة جمالية في سورة يوسف
 54-35........................ اآلداب / الجامعة العراقية ...............................ا.م.د. مهند مرموص عبود / كلية 

ي )ـعم  ـال   ء  ال  ع  بي ال  أل    ظ  ـواع  م  ال  و   للا   د  ـيـج  م  ي ت  ف   ايات  غ ال  و   ول  ص  ـف  ال   اب  ت  ي ك  ف   وع  م  ـج  ال   لة  ال  د   ِّ  (  هــ499  ت ر 
 114-55.. ....... .............. المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الثالثة/   الماريم . م  عالء  منصور 

 دراسة وتحقيق  هـ(774رسالة في إعراب )ال إله إالِّ للا( للملِّويِّ )ت
 144-115. .............................. .......أ.م. د محمد عبد ذياب / جامعة الفلوجة / كلية العلوم اإلسالمية

 الرؤية ما بعد االستعماريِّة في رواية جسر للبوح وآخر للحنين لزهور ونيسي 
 استاذ مشارک روح للا نصيری 

 174-145...  ...... ...............کلية اللغات االجنبية، جامعة اصفهان،ايران/  زهراء پورحمدانيان الباحثة.

 ةلبي  ات الط  وجيهي  قراءة في الت   - يان  الب   غة  في ل   أفعال  الكالم ة  دي  ص  ق  
ب عيِّ   196- 175..................ةكلية اآلداب/ الجامعة العراقي/  نير العانيِّ ر م  م  ع  أ.د م    &أ.د سعدون أحمد الر 

 نموذجاالخصائص الفنية للدراما الذهنية عند توفيق الحكيم: مسرحية "نهر الجنون" 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة  –أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآدابها /  د. نعمان بن محمد كدوهـ

 258-197. .. ................................................... .... ............................... الملك عبد العزيز

 ( في الدراسات اإليقاعية المعاصرة  فاعل  تفعيلة )
 ا. م. د. عالء حسين عليوي البدراني/ جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 288-259..  ................... ...................................... م. د. غزاي درع فاضل النعيري / متقاعد

 المرجعيات الثقافية في رواية الخيميائي لباولو كويلو 
 320-289.. ...................كلية التربية االساسية -الجامعة المستنصرية/   .م.د.محمد انور اسماعيل جاسما

 واالسلوب في شعر األطفال )ديوان األطفال لسليمان العيسى انموذجاً (عتبات الكتابة بين الوظيفة 
 348-321  .....................أ.م.د. علي صليبي المرسومي / كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية

 معاني الناصية في القرآن الكريم
 البنجويني  الدكتور: محمد حسين عبد للا

 402-349  ........ ......... ......الدكتور: عبد الفتاح حسين سليمان / جامعة السليمانية /كلية العلوم اإلسالمية

 دراسة تحقيقية  الواحة التجويدية في القرآن الكريم
 504-403...  ..................................................... ..م.م عبدالزهرة قاسم حسين مجذاب البهادلي 

 القلب ودوره في العبادات
  د. أكرم بايز محمد أمين
 530-505...  .............................. ..كلية العلوم االسالمية/  جامعة السليمانية/  د. رزكار احمد عبدللا

 مشاركة المرأة في المظاهرات من منظور اسالمي
 574-531  ..... .. ..............الكبيسي / كلية اإلمام األعظم " رحمه للا " الجامعةم . د . آمال عيادة ممدوح 

 



 

ـــــرف  مفهومه, حجيته , أنواعه, شروطه, أهميته في الشريعة االسالمية  العـ 
 618-475.  .. ........................ ...... / الجامعة العراقية / كلية االعالم النعيمي محمد سالم عبدالواحد م.د.

 في كتابه التبيان م ( 1090ـ   1077هـ /  483ـ  469) بن بلقيناالحيل الدفاعية لدى 
   676- 619 .................. ............. ............. الجامعة العراقية / كلية اآلداب /م. د عامر ممدوح خيروا.

للشيخ عبد   التفسير  العنكبوت ( من خالصة  الكويي تفسير سورة )  د بن عبد للا الصدِّيقي  القادر بن محمِّ
 هـ (. 1197المتوفى بعد )

 714-677  ................جامعة السليمانية / كلية العلوم اإلسالمية أ.م.د.سردار رشيد حمة صالح البينجويني

 2019-2011 مصر  في  لألزهر السياسي الدور
 758-715... ..................... .....   والدولية العربية للدراسات المستنصرية / مركز م. د. ليث احمد علي 

 2019تحليل جغرافي لوفيات الحوادث المرورية في العراق لعام  
 780-759..... .... ..... ............الجامعة المستنصرية / كلية التربية/ قسم الجغرافية/  انعام سمير محي. م.د

 علوم الحياة ( للصف الثاني المتوسط في ضوء المستحدثات العلمية المعاصرةتقويم محتوى كتاب العلوم ) 
 808-781  ...........................الكرخ االولىمديرية التربية /   –وزارة التربية /  م. م. سنا مقداد عاشور

Ideology and Ideational Meaning of Heather J. Gisi’s Crime Short Story “Dark and 

Evil”  
 834- 809...................................كلية االمام االعظم الجامعةالمدرس اوس نصري حمد الشجالوي / 

The Role of Motivation in Learning Arabic Language to Enhance Communicative 

Competence by Arab American Students  

 856-835.... ...... .....................الجامعة الستنصرية /  كلية التربية االساسيةم. د. وسن عزيز توفيق / 

  التكرار عند شعراء ملوك الطوائف
 عالء طالب عبد هلل   . د.م.أ

 887-857  . ....................................دابآلالعراقية /كلية االجامعة سمر سعد هاشم العاني / . ةالباحث

 التوجيهات النِّحوية في الحروف عند قطرب في كتابه )معاني القرآن( 
 د أحمد سهام رشيد0أ

 910-888. ... ...................................دابآلالجامعة العراقية /كلية اسيف الدين ضياء عبود/   الباحث

 الخطاب وأنواعه وأساليبه
 .د. إيمان كمال مصطفىأ

 934-911. ... ......................................الجامعة العراقية / كلية اآلداب / الباحثة ولدان حاتم حمودي

 الشريف الرضيِّ والتأثيرات الوجدانية في شعره
 أ.د. محمود شالل حسين  

 962-935..........................................  اآلدابالجامعة العراقية /كلية  محمد سلمان حسن /  الباحث 

 ً  المحسنات اللفظية في شعر أبي معتوق الموسوي وعلي بن خلف الحويزي انموذجا
  األستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي

 1012-963........................ ......... الجامعة العراقية/ كلية اآلداب/ عبيد محمدالباحث عبدالمنعم برغش 

ال )ت  ( ـ دراسة نحويِّة دالليِّة ـه 516المرفوعات في كتاب الوقف واالبتداء البن الغزِّ
 أ.د عبِّاس حميد سلطان 

 1040-1013....................... .................. دابآلالجامعة العراقية /كلية ا/  صائب نديم هاديالباحث 

 
 



 

 التشكالت الموضوعية في شعر ابن نباته المصري  
 عقيل رحيم كريم      أ.م .د

 1070-1041الباحث ميثاق بدر جاسم ذياب / الجامعة العراقية / كلية اآلداب....................................

 الصوم  وجوب حكم توجيه في البياني التفسير أثر
 أ.د حيدر علي نعمة 

 1102-1071............................... .........الباحثة دنيا ياسين عبد / الجامعة العراقية / كلية اآلداب.....

 دراسة صوتية  اإلدغام عند ابن ادريس في كتابه المختار
 األ ستاذ الدكتور محمد يحيى سالم

 1118-1103لجامعة العراقية / كلية اآلداب ......................................... نور محمود حسن / الباحثة 

 دراسة وتحقيق  هـ( حياته ونماذج من حاشيته على تفسير الكشاف831اإلمام عبد الكريم التبريزي)ت:
 سماعيل مخلف خضير الزيديا.د. ا

 1148-1119كلية اآلداب.............................. الجامعة العراقية / الباحث صباح عيد محمد العيساوي / 

 الزهد والورع والتقوى في دولة الموحدين
 أ. م. خالد عبد الكريم عبد الرزاق

 1182-1149................. الباحث عاصم عادي رشيد الدليمي / الجامعة العراقية / كلية اآلداب............. 

م( )سرية 1448/ـه852الع جاب في بيان األسباب البن حجر العسقالني )ت:  السيرة النبوية في ضوء كتاب  
 بئر معونة وغزوة بني النضير نموذجاً( 

  أ.م.د: عثمان مشعان عبد اللهيبي
 1222-1183.................الجامعة العراقية / كلية اآلداب........... / الباحث صهيب محمود محل الجميلي

 ر في النحوالمحر   ههـ( في كتاب   702)ت  القياس عند الهرميِّ  
 أ.د مثنى فاضل ديب

 1256-1223................ .....................الجامعة العراقية / كلية اآلداب /سالي سعد محيي الدين ةالباحث

دراسة  ) الحكمي  إبراهيم بن أبي القاسم لإلمام برهان الدين    سورة األنعام في تفسير الضيائينآيات مختارة من  
 ( وتحقيق 

 هندي عبيد مخلف العيساويأ.د.
 1312-1257...................... ........... الجامعة العراقية /كلية اآلداب/  إباء كنعان إبراهيم كاظم الباحث

الضيائين في تكملة تفسير القران لإلمامين برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن  تحقيق سورة الرعد من  
الحكمي مطير  بن  الحكمي ـه   959)ت    عمير  مطير  عمير  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  علي  واإلمام   )

 ( ـه1041)ت
   أ.د.أحمد خضير عمير

 1348-1313........................... كلية اآلداب............الجامعة العراقية / حسن علي مضعن /  الباحث 

الكشاف   التبريزيحاشية  الجبِّار  الكريم بن عبد  البقرة من اآلية    لعبد  دراسة  (    69إلى اآلية    60) سورة 
 وتحقيق 

 أ.د. صالح احمد شالل 
 1380-1349.......................اآلداب...................الجامعة العراقية / كلية  /  ورود باسم حمدالباحثة 

اآلية   الكشاف من  على  التبريزي  الكريم  عبد  اآلية    196حاشية  نهاية  الى  البقرة  دراسة    199من سورة 
 وتحقيق 

 أ.د. محمد معيوف مطرود 
 1402-1381.................... ...الباحث حسين شهيد حسين /الجامعة العراقية /كلية اآلداب................... 

 



 

   حياة التبريزي ونموذج من مقدمته على الكشاف دراسة وتحقيق
 أ. م. د  أحمد محي الدين الراوي  

 1426-1403................ .الجامعة العراقية /كلية اآلداب......./طه عبد الهادي شهاب المشهداني الباحث 

القرآن المنان في تفسير  الدين الشيرازي )ت فتح  / دراسة    الزمر ( من سورة  9من اآلية )   هـ(710لقطب 
 وتحقيق 

 أ.د.علي شكر داود 
 1460-1427......................................   اآلدابالجامعة العراقية /كلية  /  طراد خضير كليبالباحث 

( من سورة التوبة / دراسة  113اآلية )من   هـ(710لقطب الدين الشيرازي )ت  فتح المنان في تفسير القرآن
 وتحقيق 

 عصام محمود محمد:  .أ.د
 1490-1461......................................الجامعة العراقية / كلية اآلداب/  الهام طابور غضب ةالباحث

-95النساء آية  هـ من سورة  710فضل الجهاد في سبيل للا في تفسير فتح المنان لقطب الدين الشيرازي ت
100 

 ا.د. مروان صباح ياسين 
 1516-1491..........الجامعة العراقية / كلية اآلداب.............................الباحثة تمارا ناطق طاهر / 

في  مع القراءات القرآنية  هـ(  959رحمه للا )ت     الحكمي  إبراهيم بن أبي القاسم  منهج االمام برهان الدين
 سورة آل عمران أنموذًجا -تفسير الضيائين 

 أ.د .أحمد علي نعمة

 1544-1517................................/ الجامعة العراقية / كلية اآلداب الباحث حامد أحمد علوش خضير

اآلية   الكشاف من  على  التبريزي  الكريم  عبد  الى    196حاشية  البقرة  اآلية  من سورة  دراسة    199نهاية 
 وتحقيق 

 أ.د. محمد معيوف مطرود 
 1566-1545........................................الباحث حسين شهيد حسين / الجامعة العراقية /كلية اآلداب

 هـ( وتفسيره مجمع البيان548العالمة الطبرسي )ت 
 جاسم عباس األستاذ الدكتور محمد

 1590-1567.............................الجامعة العراقية / كلية اآلداب.............الباحثة آيات قاسم حسن / 

 الفلسفة الجديدة للجيش المصري في ظل سياسة التطبيع  
 األستاذ الدكتور قتيبة عبد العظيم كاظم  

 1626-1591.........................دابآلالجامعة العراقية /كلية ا /الباحث صالح سلمان عبد اللطيف حميد 

 دور عوني عبد الهادي في تأسيس حزب االستقالل في فلسطين 
 االستاذ الدكتور وسام حسين عبد الرزاق  

 1646-1527......................الجامعة العراقية......... – الباحثة مروة حسين فاضل عبد / كلية اآلداب  

 م( 1382-1250هـ/ 783-648)أنموذجاً( )مظاهر الترف في الدولة المملوكية األعياد الدينية 
 أ.د. عمار مرضي عالوي 
 1666-1647........................................ دابآلكلية ا/الجامعة العراقية  الباحثة صبا مجيد مهيدي / 

 (2001 -1991تجاه قضية لوكربي ) و قراراته من دور مجلس االمن  االهرام والجمهوريةموقف 
 حسان ريكان خلف .د

 1688-1667........................................دابآلالجامعة العراقية /كلية ا /حوراء ياسين كمرالباحثة 

 
 



 

 1985-1973موقف السودان من القضايا العربية واالفريقية في اطار منظمة الوحدة االفريقية 
 االستاذ المساعد الدكتور خالد عبد نمال

 1722-1689............................................دابآلالجامعة العراقية /كلية االباحثة عبير علي حاتم/ 

 (1960-1959موقف جريدة اتحاد الشعب من حركات التحرر العربي )الجزائر وسلطنة ع مان ( أنموذجاً )
 أ.م. د سيف عدنان أرحيم القيسي 
 1744-1723...................................... دابآل/كلية ا الجامعة العراقية  /الباحث مصطفى عباس داود 

 التوزيع الجغرافي للصناعات الغذائية الكبيرة في مدينة بغداد
   ا. م. د سالم خميس غربي
 1780-1745......... ......... ......................... دابآل/كلية ا الجامعة العراقية  / الباحث: عمر لقاء لطفي

للخدمات التعليمية الحكومية في احياء ) العدل ، الخضراء ، حطين والعامرية ( في مدينة التوزيع المكاني  
 2021بغداد لعام 

   مثنى ناظم داود سلمان العبيدي د.  م. أ.

 1832-1781.................................داب آلالجامعة العراقية /كلية ا /الباحثة شيماء فاضل حمود حسون

عن   محافظة الكشف  في  الطيفية  والقرائن  بعد  عن  االستشعار  باستخدام  الجفاف  للمدة  انماط  قار             ذي 
(1987-2020) 

 أ.م. د بلسم شاكر شنيشل
 1864-1833......... ..............................دابآلالجامعة العراقية /كلية ا  / فراس فاضل لهمود الباحث

 في ناحية بغداد الجديدة   لسكان األحياء السكنية الديموغرافية الكميةالمؤشرات 
 . زينب محمد أميند أ.م. 

 1896-1865......... .................... دابآلالجامعة العراقية /كلية ا / كاظمجواد الباحثة: جنان عبد الجبار 

 الكاظميةتحليل التباين المكاني لمظهر التلوث البصري البيئي في مدينة 
 حسن الجبوري حاتم حموديد. . أ

 1938-1897.........................................دابآل/كلية ا  الجامعة العراقيةشيرين ثامر جسام/  ةالباحث

 لتباين تركيز عنصر النحاس في المتساقطات الجوية في محافظة االنبارجغرافي تحليل 
   أ.د. علي مهدي جواد الدجيلي

 1948-1939........................................دابآل/كلية ا الجامعة العراقية /رسول خميس برد الباحث:

 درجات الحرارة وتأثيرها على محصول البطاطا في العراق 
 أ.م.د. خليل كاظم جاسم 

 1960-1949.....................................دابآلالجامعة العراقية /كلية ا/  عامر محمود إبراهيمالباحث 

 دور الخصائص الطبيعية في التنمية البشرية في قضاء بعقوبة 
 ا.د. احمد صباح مرضي  

 1982-1961............. ..........................دابآلالجامعة العراقية /كلية ابشار محمد محمود/  الباحث

هـ /  742من خالل كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزي )  معاوية( من  موقف اإلمام الحسين )
 م(. 1341

 أ.م. د عماد تالي مهدي الناصري 
 2018-1983................................داب آلالجامعة العراقية /كلية ا /الباحث حسن حمزة محمد اللهيبي

 والصرافية( لنهر دجلة  -)المثنىمورفومترية المنعطفات النهرية ما بين جسري 
 أ.د. نبراس عباس ياس

 2041- 2019............. ...................دابآل/كلية ا الجامعة العراقيةالباحثة زينة خالد حسين خلف/  


