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شـــروط النشر :
 تهتم املجلة بنشر البحوث املتخصصة بالداب ولغاتها والعلوم اإلنسانية األخرى.
 يجب أن تكون البحوث املقدمة غيـر منشورة أو مقبولة للنشر في مجلة أخرى أو
ً
ً
على صفحات االنترنت ويكتب الباحث تعهدا خطيا بذلك.
 يلت ــزم الباح ــث بـ ـ جراء التع ــديالت املقترح ــة م ــن قب ــل الس ــادة املق ــومين ،وس ــيتم
متابعــة ذلــك مــن قبــل لجنــة خاصــة باملجلــة لغــرت التمكــد مــن قيام ـ ب ـ جراء
التعديالت.
 تحـتف هيـمة التحريـر بحقهـا فـي إجـراء الت عـديالت املناسـبة علـى مـادة البحــث إن
رأت ذلك ضروريا.
 ال تعاد مسودات البحوث املرسلة سواء نشرت أم لم تنشر.

 املجلة غير مسـؤولة عـن الراء الت ـي تـرد فـي البحـوث املنشـورة ف هـا ألنهـا تعب ـر عـن
آراء أصحابها.
 يجب أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن  25صفحة ،وفيما إذا تجاوزت ذلك
فستحسب تكاليف كل صفحة حسب زيادتها في البحث.
ً
 يجب أن يحتوي البحث ملخصا باللغة العربية وملخص باللغة اإلنجليزية.
 اعتمدت املجلة أن تكون هوامش البحث في نهايت .
 ترسل البحوث مطبوعة وبواقع أربع نسخ على قرص()CD
 ان يكون نوع الخط ( )Arabic Transparentوبحجم (.)14
 جميع البحوث املنشورة باملجلة تعبر عن رأي باحث ها.
 وللمزيد من املعلومات واالستفسارات يرجى زيارة املوقع الخاص باملجلة وهو :
www.basradab.edu.iq
أو المراسلة عبر البريد األلكتروني الخاص بالمجلة:
basrahadab.journal@uobasrah.edu.iq
adabalbasrah.journal@yahoo.com
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املوضوع

اللغة العربية وآدابها

ً
التشديد والتخفيف في القراءات القرآنية دراسة صرفية داللية سورة البقرة أنموذجا
االستاذ املساعد الدكتور فاطمة محمد طاهر حامد
جامعة أم القرى/كلية اللغة العربية وآدابها/قسم اللغة والنحو والصرف/اململكة العربية
السعودية
ّ
بالغة األخبار في وصف تقلب األحوال دراسة في أخبار املعتمد في كتاب نفح الطيب للمقري
الدكتور وليد مزهر انتيش
جامعة البصرة /كلية الداب/قسم اللغة العربية
ُ
البناء التركيبي والداللي في "ديوان ترجمان األشواق" ملحيي الدين بن عربي (تـ 638هـ)
الباحث :وائل زكريا يحيى
األستاذ املساعد الدكتور عباس عبدالحسين غيات
جامعة البصرة /كلية الداب/قسم اللغة العربية
مفهوم التواصل في التداولية
الباحثة تقى محمد عبد الرضا
األستاذ الدكتور عدنان عبدالكريم جمعة
جامعة البصرة /كلية الداب/قسم اللغة العربية
ً
العتبات النصية وأثرها في تجنيس النص ( أحزان السنة العراقية ) لخزعل املاجدي ختيارا
الباحثة سمر بغداد راغب
األستاذ املساعد الدكتور علي مجيد البديري
جامعة البصرة /كلية الداب/قسم اللغة العربية

الصفحة

27-1

49-28

64 -50

81-65

104-28

التاريخ

التوترات السياسية والعسكرية بين الحركة الكردية والثورة اإلسالمية في إيران عام 1979
الباحث عقيل جبار كاطع
األستاذ الدكتور ياسين ط ياسين الهارون
جامعة البصرة /كلية الداب/قسم التاريخ
الرحالت اإلستكشافية في خليج العربي خالل العصر الهلنستي (30-323ق.م)
املدرس املساعد حال عثمان محمد
االستاذ الدكتور عادل هاشم علي
جامعة البصرة /كلية الداب /قسم التاريخ
السياسة الداخلية للشيخ مجيب الرحمن في بنغالديش 1975-1972
الباحثة فاطمة عذيب جمعة
االستاذ املساعد الدكتور خولة طالب لفتة
جامعة البصرة /كلية الداب/قسم التاريخ

131-105

156-132

178-157
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التجارة الخارجية للدولة الساسانية ( 651 – 226م)
املدرس املساعد فالح حسن حسين الهاللي
األستاذ الدكتور إيمان شمخي جابر املرعي
جامعة البصرة /كلية الداب/قسم التاريخ

222-179
اجلغرافية

األثار البيئية للمحميات الطبيعية في حف التنوع األحيائي في األهوار العراقية
املدرس الدكتور هالة محمود شاكر البغدادي
جامعة البصرة /كلية الداب /قسم الجغرافية
النتاج الفكري الجغرافي ألبحاث الجغرافيين العراقيين في حقل جغرافية التربة(دراسة في الفكر
الجغرافي املعاصر)
الباحثة إبتهال عبد علي فرحان
األستاذ املساعد الدكتور صالح ياركة ملك الخميس ي
جامعة القادسية /كلية الداب/قسم الجغرافية

245-223

270-246

املعلومات واملكتبات

الهيكل التنظيمي وأثره في االداء في املكتبة املركزية في جامعة البصرة
الباحثة أديان ناصر حبيب
األستاذ املساعد الدكتور سلمان جودي داود
جامعة البصرة /كلية الداب /قسم املعلومات واملكتبات

301-271

الفلسفة

منطق العالئق التحويلي عند علي حرب
الباحثة غفران علي محمـد
األستاذ املساعد الدكتور حيدر عبد الزهرة رحيم
جامعة الكوفة ـ كلية الداب/قسم الفلسفة

325-302

اللغة اإلنكليزية وآدابها

Post-Editing as a Creative Tool in Improving the Quality of
the Product of Translation Students
Research.Mays Fareeq Shakir
Assistant Professor Dr. Kadhim Khalaf Al-Ali
University of Basra / College of Arts/ Translation Department
The Characterisation of Chicken in Tennessee Williams’s
Kingdom of Earth: A Cognitive Stylistic Study
Research.Islam Adil Jabbar
Assistant Professor Dr. Nazar Abdulhafidh Ubeid
University of Basra / College of Arts/ Department of English
Translation as a Complex Intersubjective System: Integrating
Belief-Desire-Intention Model into Response-Based Approach
to Translation
Researcher Tabarek Raad Mahmood
Asst. Prof. Dr. Ali Madhlum Hussein
Lect. Dr. Mohammed Al-Hussein
Department of Transsstlation, College of Arts, University of
Basra
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