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شـــروط النشر :
 تهتم املجلة بنشر البحوث املتخصصة باآلداب 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 اآلراء 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

ً
قصيدة السرد في شعر فاضل العزاوي ( املعلقة الثامنة التي لن تعلق ابدا) اختيارا
األستاذ املساعد الدكتور اناهيد ناجي فيصل
قسم اللغة العربية  /كلية التربية للعلوم االنسانية  /جامعة ذي قار
أثر السياق في كشف التصحيف والتحريف وتصحيحهما عند القدماء
املدرس الدكتور علي عبد الرسول رحيم
قسم اللغة العربية /كلية اآلداب /جامعة البصرة
ً
أنواع املقدمات في قصيدة املدح َ
الع ّ
لوية الصاحب بن عباد أنموذجا
الباحث رائد عبد الكاظم محمد الخزاعي
األستاذ املساعد الدكتور ماجد عبد الحميد الكعبي
قسم اللغة العربية /كلية اآلداب /جامعة البصرة
البعد الثقافي في االستعارات االتجاهية لروايات احمد سعداوي
الباحثة عذراء علي نعم
األستاذ الدكتور صالح حسن حاوي قسم اللغة العربية /كلية اآلداب /جامعة البصرة
ميزات النتاج األصولي في القرن التاسع الهجري
االستاذ املساعد الدكتور محمد فهد الحربي
قسم الدعوة والثقافة االسالمية  /كلية الدعوة واصول الدين  /جامعة ام القرى

الصفحة

21-1

44-22

68 -45

91-69

120-92

التاريخ

الصراع على العرش في روسيا القيصرية1605 - 1530
الباحثة اسراء عبد الكريم طاهر املالكي
األستاذ املساعد الدكتور مشعل مفرح ظاهر العونان
قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة البصرة
االحزاب والتجمعات السياسية في ايران 1907-1905
الباحث مهند عبد العزيز عيس ى
األستاذ الدكتور ياسين ط ياسين
قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة البصرة
الوسائل الداللية لرفع القوة اإلعالمية في الشعر الحربي عند شعراء
بكر بن وائل في العصر الجاهلي(دراسة في ضوء علم اللغة النص ي)
املدرس املساعد احمد خالد قاسم
املديرية العامة لتربية محافظة البصرة
دور املرأة الخورية (امليتانية) في ممالك الشرق االدنى القديم
املدرس ريبر جعفر احمد مايى
املدرس هيفي سعيد عيس ى دوسكي قسم التاريخ  /كلية العلوم االنسانية /جامعة دهوك
موقف الدولة الصفوية من الفالح اإليراني(1736-1501م)
الباحث كريم حميد عباس
األستاذ الدكتور مشعل مفرح ظاهر جامعة البصرة /كلية اآلداب/قسم التاريخ

144-121

159-145

187-160

204-188

223-205
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اجلغرافية

تقييم عمل املؤسسات الخيرية اثناء جائحة كورونا في قضاء ابي الخصيب
املدرس الدكتور م.د محمد خضير العلي
قسم الجغرافيا /كلية اآلداب /جامعة البصرة
التلوث الضوضائي وتاثيره في انتباه وتركيز طالب الصف السادس االعدادي في مدينة القرنة
املدرس الدكتور علي مصطفى مهوس الصبيح
املديرية العامة لتربية محافظة البصرة
استخدام معادلة )(Kovdaفي تقدير كمية املياه الالزمة لغسيل الترب امللحية في السهل الرسوبي
من محافظة البصرة/ترب قضاء ابي الخصيب انموذجا .
املدرس الدكتور محمد هاشم حسين
مركز دراسات البصرة والخليج العربي /جامعة البصرة

240-224

264-241

284-265

الفلسفة

مفهوم هللا لدى كانط قبل ثالثيت النقدية
املدرس املساعد غيداء حبيب علي
جامعة البصرة  /كلية اآلداب  /قسم الفلسفة
األستاذ الدكتور زيد عباس كريم الكبيس ي
قسم الفلسفة /كلية اآلداب /جامعة الكزفة

305-285

املعلومات واملكتبات

التوثيق العلمي في الرسائل الجامعية ألقسام كلية اآلداب/جامعة البصرة
الباحثة فرقان عبدالشهيد كريم
األستاذ الدكتور محمد عودة عليوي
قسم املعلومات واملكتبات /كلية اآلداب/جامعة البصرة
اللغة اإلنكليزية وآدابها
A Pragmatic Study of the Expressions Related to the Character of
the Magistrate as a Prisoner in Coetzee’s "Waiting for the
"Barbarians
Res. Haneen Ali Jumaa
Asst. Professor Dr. Amin Ukaal Ghailan
Department of English / College of Education for Human Sciences/
University of Basra
Investigating Linguistic Strategies of Persuasion In " The Open
Window" By Saki With Specific Reference to Johnstone’s Model: A
Stylistic Study
Res. Suad Abdullah Maeedi
Prof. Dr. Majeed Hameed Jasim
Department of English/College of Education for Human Sciences/
University of Basrah
A Critical Discourse Analysis of Anti-terrorism :With Reference to
Barak Obama’s Speech On Terrorism
Res. Wissam FarhanAl-Nussairi
Asst.Prof .Dr.Zaidoon Abdulrazaq Abboud
Department of English/College of Education for Human Sciences/
University of Basrah
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