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 هيئة التحرير

 رئيس الحرير جمهورية العراق بغداد حسين داخل البهادليأ.د. 

 مدير التحرير جمهورية العراق بغداد مثنى نعيم حماديأ.د. 

 عضوا   جمهورية العراق بغداد أ.د. صالح احمد شالل

 عضوا   جمهورية العراق بغداد الرزاقأ.د. وسام حسين عبد 

 عضوا   جمهورية العراق بغداد أ.د. احمد سهام رشيد

 عضوا   جمهورية العراق بغداد أ.د. فالح حسن االسدي

 عضوا   جمهورية العراق الكوفة عباس سالم مأ.د. هيث

 عضوا   جمهورية العراق ذي قار عبودي نصار رأ.د. عما

 عضوا   المملكة العربية السعودية هللا ناصر القرني دأ.د. عب

 عضوا   جمهورية مصر العربية أ.د. رضا دمحم احمد السيد

 عضوا   الهاشمية األردنيةالمملكة  أ.د. دمحم احمد عبد العزيز

 عضوا   الجمهورية الجزائرية خميسي حميديأ.د. 

 عضوا   اليابان كانوئو مورموتوأ.د. 

 عضوا   بغدادجمهورية العراق  محمود عارفأ.م.د. 

 عضوا   جمهورية العراق بغداد براء كامل عبد الرزاقأ.م.د. 

 عضوا   جمهورية العراق بغداد إبراهيم طلعت ابراهيمأ.م.د. 

 



 

 شروط النشر

إن البحوث العلمية التي تقبل للنشر في المجلة تعتمد 
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:

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

 الباحث درجة علمية.

ال تلتزم المجلة رد البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر  (2
 أم 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 )

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

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

( صفحة وفي 33يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) (7
( صفحة يؤخذ مبلغ 43حالة زيادة عدد الصفحات إلى حد )

 ( دينار عن كل صفحة.30333قدره )

 ( ألف دينار430333)داره أربعون يقدم مع البحث مبلغ مق (8
( 630333مدرس، وستون )لمن هم بمرتبة مدرس مساعد و

ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ مساعد، وخمسة وسبعون 
 ( ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ. 750333)

 هيئة التحرير



 

 العددكلمة 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

والصالة والسالم على سيد المرسلين أبي القاسم دمحم  العالمين،الحمد هلل رّب 
 أجمعين.وعلى آله وصحبه 

وبعد، فقد تسارعت خطى القائمين على إدارة مجلة مداد اآلداب الستكمال 
( ، Scopusالبينات النهائية بغية دخول المجلة ضمن مستوعبات سكوباس )

فضاًل عن جعلها متاحة للباحثين والقراء على حد سواء ومن كل انحاء العالم 
لالنتفاع من للوصول الى محتوها البحثي بكل يسر إختزااًل للجهد والوقت 

الموضوعات التي إحتوتها اعدادها لغرض زيادة االقتباسات واالستشهادات 
 السيما بعد إستكمال إرشفة بحوثها االلكترونيًا ولكل اعدادها.

لقد سعت إدارة مجلة مداد اآلداب  الى أعتماد على برامج رقمية عالمية 
لعالمية المحكمة تتوافر فيها معايير النشر الرقمي المعتمدة في المجالت ا
( ومن هذه  Scopusذات التصنيف العالي في مستوعبات سكوباس )
 open journal systemsالبرامج الرقمية ، نظام المجالت المفتوح 

 digital object Identifier  ( والمعرف الرقمي ojsالمعروف اختصارّا با )
 Directory( ، ودليل مجالت الوصول المفتوح DOIالمعروف اختصارًا ) 

of open access journal  (المعرف اختصارًا بDOA والشك فإن هذا )
النقله النوعية التي خطتها مجلة اآلداب إنما جائت لتتماشى مع سمات 

 عصرنا الرقمي المتسارع.
( في مسيرة هذه 82ويسرني قبل أن أختم هذه الكلمة الموجزة أن أقدم العدد ) 

ى موضوعات متنوعه في مختلف حقول المجلة المعطاء والذي احتوى عل
 المعرفة االنسانية ، وآمل ان ينال رضى باحثينا وقراءنا الكرام ، 

   وهللا الموفق  
 

 االستاذ الدكتور
 حسين داخل البهادلي

رئيس التحرير



 

 
 طهإىل نهاية سورة  الكهف سورةمن  توجيه الصفاقسي للقراءات يف "غيث النفع يف القراءات السبع"

 42-11 ....................أ.د. سالم بن غرم هللا بن دمحم الزهراني /األستاذ بقسم القراءات في جامعة أم القرى.
ِفي َضوِء َمَعاِيرِي  حتليلّية ِدَراَسٌةهـ( 4420اأَلوَِّل ِلابِن َمعُصوٍم املدنّي )ت ِفي ُمعَجِم الطَِّراِز  اللَُّغِويِّ امَلَجاِزِدَلاَلُة 

 ّيةِصَناَعِة امُلعَجِمال

 136-43....................................................المستنصرية اآلداب/ الجامعة أ. م. د قحطان رشك دخيل / كلية
 يف النَّْحِو الَعَربيِّ َنَظِريَُّة َضِمرِي الفاِعِل َمَع الِفْعِل 

 143-137 ..بجامعة أم القرى كليّة اللغة العربيّة الصاعدي عابد بن عبيدهللا بن سعود الدكتورألستاذ المساعد ا
 يف شعر أبي معتوق املوسوي وعلي بن خلف احلويزيفن التشبيه 

 أ.د.مثنى نعيم حمادي / الجامعة العراقية / كلية االداب 
 184-141........................................................................الباحث عبدالمنعم برغش عبيد دمحم

 فكر اخلليل الصوتي يف ضوء مقدمة العني  

 212-185... ..........م.م. دمحم عبد علي مثنى مدير ثانوية القادة المتفوقين للبنين تربية بغداد الرصافة األولى
 جتليات النقيض يف شعر الببغاء

 248-213........................كلية التربية للبنات ........... –ا. م . د  : شيماء نجم عبد هللا / جامعة بغداد 
 التجليات الصوفية يف شعر رعد عبد القادر

 268-242.........................................اآلدابالجامعة المستنصرية / كلية /  م. م. فاطمة حسن اعذار
 هـ( نقد وحتليل100نظرات يف كتاب) امُلَوضِّح يف التفسري للسمرقندي ــ ت بعد الـ

 222-262.. .........................طه سبتي إبراهيم / جامعة بغداد مركز إحياء التراث العلمي العربي ا. د.
دراسة وحتقيقًا من أول )باب املالزمة يف الدَّين( إىل آخر  هـ(264أدب القاضي ألبي بكر أمحد بن عمر اخلصاف ت )

 )باب القاضي يرفع إليه قضية آخر مما ال جيب عليه إنفاذها(

 342-223...............د. جعفر جمعان علي الغامدي / كلية الدراسات القضائية واألنظمة / جامعة ام القرى
 حفظ مقصد املال، دراسة تأصيلية

 322-343 ..أحمد بن أحمد الحذيفي عميد كلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أم القرىأ.د. :علي بن  
 دراسة مقاصدية يف تفسري سورة اجملادلة

 442-323...... ..........................................كلية اآلداب  ا. د صالح أحمد شالل الجامعة العراقية
 (4661-4664اغتيال الرئيس األمريكي جون كينيدي)ابرز الروايات التأرخيية حول 

 464-443... ..................................../ كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين أ.م.د.لمياء محسن دمحم

 2001 – 4666احلرب االهلية الليبريية الثانية  

 426-465... .................................م.د. جعفر محمود سلمان عباس / مديرية تربية الرصافة الثانية

 4624-4641الربازيلية  –العالقات االمريكية 

 528-427 ........................................م.د. عبد االمير حميد يحيى / مديرية تربية الرصافة الثانية 
 واجلغرافينيالعالقات االجتماعية واألسرية للمجتمع اليمين من خالل كتب الرحالة 

 576-522. ....................................م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي / الجامعة العراقية/ كلية اآلداب أ
 م( امنوذجا4180/ـه818) املتوفى لذهيب تاريخ اإلسالم ل مام احلسني )عليه السالم( يف مصنفات الشامينياإلسرية 

 الجامعة العراقية كلية اآلداب/ م ـ د حيدر سالم دمحم المالكي
  613-577 .................................................................... م د دينا عبد الساده رسن المالكي



 
 اجلغرافية التارخيية إلقليم خوارزم دراسة يف التقسيمات االدارية خالل العصر العباسي 

 654-611 ..........................المستنصرية / كلية اآلداب / قسم التاريخا.م.د. هيام عودة دمحم / الجامعة 
دراسة  - يف اجلامعات العراقية حتديث مناهج التاريخ اإلسالمّيتطوير ومشروع مواد التاريخ اإلسالمي يف 

 حتليلية

 683-655...............................الجامعة العراقية –األستاذ الدكتور حسين داخل البهادلي / كلية اآلداب 
 دراسة يف اجلغرافيا االجتماعية 2024لسنة  وُسبل متكينهم التباين املكاني لذوي االعاقة يف حمافظة االنبار

 733-681.................................وزارة التربية / مديرية تربية االنبار/م.د. استبرق دمحم عبدهللا القيسي 
 االجتاه املكاني لتغيري اعداد املشاتل يف مدينة بغداد واثارها البيئية

 773-731 ........................م.م حنان يحيى دمحم &  هم.م. عدنان حسين جبار& مناف دمحم السوداني  أ. د
 فاعلية الوسائط املتعددة يف إكساب مهارات األلقاء يف )مسرح الدمى القفازية( لطالبات قسم رياض االطفال

 833-771...................................كلية التربية للبنات/  الجامعة العراقية/  م. قيس هاشم احمد النعيمي
 ادة رسوم االطفالمباثر التعليم املتمايز يف حتصيل طلبة قسم معلم الصف االول 

 823-831................................ الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسية / أ.م. حسن صاحب جبر
 لدى طلبة االعداديةالتكيف الدراسي وعالقته  احلرمان العاطفي

 844-821 .................................الجامعة العراقية / كلية اآلداب/  محسن صالح حسن الزهيريأ.م.د 
 أمنوذجًا" 2022-2046تباين مستوى السلوك الصحي الوقائي لدى مدرسي املدارس الثانوية  "جائحة كورونا 

 كلية التربية أبن رشد ا.د. صباح مهدي رميض
 878-845.....................................................................وزارة التربية/ ا.م.د.دمحم عامر جميل

 يف التفكري التبادلي ملادة العلوم لطالب الصف الثاني املتوسط   (Good Lavioe) فاعلية امنوذج
 212-872...................................الرصافة االولىبغداد  مديرية تربية/  م . د. باسم دمحم علي الركابي

 يف املرحلة االبتدائية مستوى الوعي البيئي بظاهرة االحتباس احلراري لدى معلمي العلوم

 233-213 ...................................الجامعة المستنصرية /كلية التربية االساسية/ا. د. بتول دمحم جاسم 
 ) دافنشي كود امنوذجا (  عاجلة االخراجية للرمز الديين يف الفيلم السينمائيامل

 266-231.............................................جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة/  سهير قيس احمدم.م. 
 عقوبة االجتار باألعضاء البشرية يف القانون الدولي والعراقي دراسة مقارنة

 228-267...............................................كلية اآلداب –الجامعة العراقية /  م.م احمد عريبي فدعم

  دراسة تارخيية  4698 – 4624 مخدراتاالساس القانوني لتصدي حكومات العهد امللكي يف العراق لل
 1134-222..........3تربية محافظة بغداد الرصافة /  وزارة التربية/ مديرية/  م. د. دمحم عبود سعد الساعدي

Historical Dramatic Monologues  in Selected Poems by Norman Dubie 

 1156-1135............................كلية اآلداب/ الجامعة المستنصرية/  م.د. حسين كاظم جالب العسكري
 

 

 


