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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 



 

 العددكلمة 
 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على ابي القاسم 

وسلم واله الطيبين الطاهرين وصحبه اجمعين ه  صلى هللا علي

 وبعد 

من    23نضع بين ايدي قرائنا الكرام العدد  يطيب لنا ان  

في   والتميز  االبداع  مسيرة  فيها  تواصل  والتي  ل  ظ مجلتنا 

 جائحة كورونا.

حمل هذا العدد بحوثاً متميزة كتبت بأنامل أكاديمية علمية  

متنوعة في علوم مختلفة، عالجت من   مبدعه طرزت بحوثاً 

 خاللها إشكالية في صميم مواضيعها. 

على   مداد  سنعمل  مجلتنا  شأن  لرفع  العطاء  مواصلة 

اآلداب لمستوى العالمية ما أمكننا ذلك، اذ عملنا منذ أكثر من  

زلن وما  العالمية   اسنة  المستوعبات  في  النضمامها  نعمل 

)سكوباس( من خالل مشاركتنا في منصة )السيفير(، واألمل  

 نصبوا إلية في القريب إن شاء هللا تعالى.   يحدونا في تحقيق ما

 ومن هللا التوفيق 

 
 

 االستاذ الدكتور 
 حسين داخل البهادلي 
رئيس التحرير 



 

 
تشبيهات الطبيعة   –صورة التشبيه واألثر النفسي عند الشعراء العميان في العصر العباسي األول 

 ً  إنموذجا
 94-11 ............ .الجامعة العراقية / كلية اآلداب / الحميدصفاء صالح عبد الباحث &  مثنى نعيم حمادي أ.د

 اإلنجازية في سورة النّساء دراسة في هدي نظرية أفعال الكالم  
 146-95.... ... ...... ... ........../ وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة األولى  د. عمر حسين عبد المحسن

ً   جزء )عّم(,    اآللوسي البديع , وأثره النفسي في تفسير   أنموذجا
 174- 147. ..... ..... .... ....... ............... األعظمية -وزارة التربية / كليّة بغداد  / م . د : مؤيد يحيى قاسم

 قاعدة الصلة والموصول بمنزلة اسم واحد وتطبيقاتها في النحو 
 د. ضياء حميد دهش / كلية اآلداب جامعة / جامعة بغداد  0ا.م

 196-175 ............................................. ........م.م. حامد حاجي حمزة تربية بغداد / الكرخ الثانية

  وبني  والموحدين   المرابطين عصور    األندلسي   الشعر   في  ها وتجليات    الفكرية    لمعارك  ا
 موازنة   ا دراسة  نموذجً أ  حمراأل

 226-197... ....................... ................  اآلداب كلية - نباراأل جامعة/  سعيد عبود  خلف اربش  أ.م.د. 

النقد الصرفي بين النظرية والتطبيق في كتب التصحيح اللغوي في القرن الثالث  
 ً  (الهجري )أبنية األسماء إنموذجا

 272- 227...... ...........................الدين محمد حسن / الجامعة العراقية /كلية اآلداب.م.د. بالل صالح ا

 علم التناسب القرآني عند المحدثين 
   322- 273.. ...... .................................كليــــــــة اآلداب/  الجامعة العراقيةأ.م.د هندي عبيد مخلف /  

ة  مفهوم   باللـه تعالى من منظور القران الكريم )دراسة موضوعية(   اْلِغر 
 356- 323.. ............... ..كلية التربية االساسية/  الجامعة المستنصريةإسماعيل / أ.م. د. حيدر عبد العزيز 

 1946حتى عام  إيران جعفر بشوري ودوره السياسي في 
 المستنصرية كلية التربية د.هند علي حسن/  الجامعة 

 378- 357..... ... ............................د. وداد جابر غازي / الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية

 دور المرأة وحقوقها في بالد الرافدين 
 400-379  ........................كلية التربية للعلوم اإلنسانية –م.د. لمياء محمد علي كاظم / جامعة المثنى أ.

مع   العالقات  على  وأثرها  الثانية  العالمية  الحرب  من  وتشيلي  األرجنتين  موقف 
 الواليات المتحدة األمريكية 
 430-401......  ................................./ الجامعة العراقية /كلية اآلداب أ.م.د. خالد عبد نّمال الدليمي

 اإلنـتـو في العصر البابلي الوسيط 
 444- 431..... ..............................كلية التربية/  الجامعة المستنصرية/  م.د. مها حسن رشيد الزبيدي

 الخصائص الكيميائية للتربة في قضاء ابي غريب 
 470- 445... .....األولى...وزارة التربية /المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ  /م.د. يوسف سامي حاج بازل



 

 
 معوقات الرقابة على الوحدات االدارية المحلية ومتطلبات توازنها في العراق بعد  

 م 2003عام  
 أ.م.د.عمر جمعة عمران  

 496-471..............  ...... .... ...............كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد / عالء عبيس راضيم.م 

 األسس الفنية والجمالية لشعارات الجامعة العراقية ومؤسساتها 
 530- 497. .. ........................................كلية اآلداب/ الجامعة العراقية/  م. قيس هاشم أحمد النعيمي

لدى الجمهور العراقي دراسة    م 2019الصورة الذهنية لتظاهرات تشرين االول للعام  
 ميدانية لعينة من جمهور مدينة بغداد 

   568- 531 ................................. ............كلية االعالم  -الجامعة العراقية /  .م.د صباح انور محمدأ

 لدى طلبة الجامعة   نتهازية التحريض وعالقته بنمط الشخصية اال 
 600- 569. ........... ......................... / الجامعة العراقية / كلية اآلداب  عدنان علي حمزه النداويأ.م.د  

 ) دراسة مقارنة ( اخفاء الذات لدى طلبة المرحلة االعدادية 
 622- 601..................................كلية التربية المقداد –جامعة ديالى  / م.د نادية محمد رزوقي االعجم 

 دراسة مقارنة  (رضي هللا عنه )اآلراء الفقهية لمعاذ بن الحارث االنصاري 
 646- 623...................................... كلية العلوم االسالمية / الجامعة العراقية/  أ.د عبيدة عامر توفيق

From the Atomic Bomb to Covid-19; The Ethical Responsibility of Scientists:   

A Thematic Study in Friedrich Durrenmatt's The Physicists  

 663-647...  ................................................كلية اآلداب / الجامعة العراقية م.سعاد حسين علي /

 


