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هيأة التحرير
 .1أ.د .كاظم خلف العلي
 .2أ.د .حيدر عبد الرضا التميمي
 .3م.د .رقية صبيح خلف
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رئيس التحرير  /جامعة البصرة – اللسانيات والترجمة
معاون العميد للشؤون العلمية –التاريخ الحديث واملعاصر
مدير التحرير  /جامعة البصرة – دراسات الترجمة

اعضاء هيأة التحرير
جامعة البصرة /العراق – اللغة العربية وآدابها
 .4أ.د .احمد حياوي مهجر السعد
جامعة البصرة /العراق – التاريخ الحديث واملعاصر
 .5أ.د .ناظم رشم معتوق االمارة
 .6أ.د .محمد عبد الوهاب االسدي جامعة البصرة /العراق – الجغرافيا طبيعية
جامعة البصرة /العراق – الفلسفة
 .7أ.د .مها عيس ى سليم
جامعة البصرة /العراق – املكتبات وعلم املعلومات
 .8أ.م.د .سلمان جودي االسدي
جامعة البصرة /العراق – علم اللغة العام
 .9أ.م.د .علي قاسم علي الحلفي
جامعة البصرة/العراق (مدقق اللغة اإلنكليزية)–دراسات الترجمة
 .10م.د .رقية صبيح خلف
جامعة البصرة  /العراق (مدقق اللغة العربية) – اللغة العربية
 .11م.د .فراس حسن علي
اعضاء اهليأة االستشارية
جامعة البصرة /العراق – النقد ونظرية االدب
 .12أ.د .شهاب احمد الناصر
جامعة البصرة /العراق -جغرافيا السكان
 .13أ.د .باسم عبد العزيز عثمان
جامعة البصرة  /العراق – االدب – نقد ادبي
 .14أ.د .عقيل عبد الحسين خلف
جامعة يورك  /كندا – املسرح االنكليزي
 .15أ.د .روبرت فوذر كيل
جامعة االميرة نورة  /اململكة العربية السعودية – التاريخ القديم
 .16أ.د .هند محمد التركي
جامعة االمير عبد القادر/الجزائر – الفكر االسالمي
 .17أ.د .بشير عز الدين كردوس ي
جامعة البصرة /العراق – علم املعلومات واالتصاالت
 .18أ.د .علي عبد الصمد خضير
جامعة البصرة/العراق – تاريخ الحضارة والفكر االسالمي
 .19أ .رحيم حلو محمد الحلو
َ
جامعة دهوك /كردستان /العراق – الجغرافيا البشرية
 .20أ.د .مزكين محمد حسن
جامعة السلطان قابوس/عمان – الحضارة واالثار
 .21أ.م.د .زاهر بن بدر الغسيني
 .22د .إيهاب بديوي
جامعة اليدن  /هولندا – تاريخ الفكر العربي االسالمي
اهليأة اإلدارية
 .23السيد مهند أحمد يعقوب جامعة البصرة/كلية اآلداب/وحدة املجلة
 .24االنسة عال غسان صمد جامعة البصرة/كلية اآلداب/وحدة املجلة
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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.
 يجــب أال تزيــد عــدد صــفحات البحــث عــن  25صــفحة ،وفيمــا إذا تجــاوزت ذلــك
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
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الصفحة

املوضوع

اللغة العربية وآدابها
الداللة الزمنية للفعل املاض ي في ثالثية َنجيب م ُ
حفوظ
ِ
ِ
الباحثة سرور عبد الكريم عبد اليمة/األستاذ املساعد الدكتور محمد عبد الكاظم فليح الخفاجي
قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة البصرة
الز َّجاج (ت 311هـ) في ّ
أبو إسحاق َّ
ّ
مصنفات جامع العلوم الباقولي (ت 542هـ)
محمد عيد غليون/األستاذ الدكتور َّ
الباحثة فاطمة َّ
محمد عطا موعد
ّ
َّ
اإلنسانية/جامعة دمشق/سوريا
كلية اآلداب والعلوم
الخطاب في سورة األعراف دراسة في دالالت البنى الطلبية
األستاذ املساعد الدكتور سمير داود سلمان
قسم اللغة العربية /كلية التربية للبنات/جامعة البصرة
أثر اختالف رواية الشاهد الشعري في إبطال االستشهاد (دراسة في تحصيل عين الذهب
للشنتمري)
الدكتور عاطف عبد العزيز معوت عيد
قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الوادي الجديد/جمهورية مصر العربية
مبدأ االختيار بين األسماء واألفعال في النظم القرآني
املدرس املساعد عبد الحي عبد النبي زيبك /املديرية العامة للتربية في محافظة البصرة
األستاذ الدكتور سليمة جبار غانم/قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة البصرة

26-1

49-27

79 -50

101-80

116-102

التاريخ

دور القوزاق في وصول اسرة رومانوف للعرش
الباحثة اسراء عبد الكريم طاهر املالكي /األستاذ الدكتور مشعل مفرح ظاهر العونان
قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة البصرة
تبلور فكرة تدوين الجوامع الحديثية عند علماء الشيعة
املدرس عباس جاسم ناصر
مركز دراسات البصرة والخليج العربي /جامعة البصرة
النص الديني والتاريخي في كتب اآلداب السلطانية خالل العصر العباس ي االول (247-132هـ
861-749/م)
الباحثة سارة عبد الرزاق زاجي/األستاذ الدكتور توفيق دواي الحجاج
قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة البصرة
اسهامات الكرماني الفكرية في مسملة ذات هللا وصفات
الباحث أسعد عبود مران/األستاذ الدكتور عالء كامل صالح العيساوي
قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة البصرة
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اجلغرافية
تباين الخصائص النوعية للمياه السطحية في محافظة البصرة خالل العامين ( 2018و )2019
املدرس املساعد خلود كاظم خلف/األستاذ املساعد الدكتور محمد عبد الوهاب االسدي
قسم الجغرافية /كلية اآلداب /جامعة البصرة
األستاذ الدكتور حسن خليل حسن املحمود
قسم الرسوبيات البحرية /مركز علوم البحار/جامعة البصرة
تحليل جغرافي سياس ي ملؤشرات الوزن النوعي لسكـان الواليـات املتحـدة األمريكيـة والصيـن
وانعكاساتها على األمن الدولي
املدرس الدكتور أحمد حسن مجهول الحسناوي
قسم الجغرافية /كلية اآلداب /جامعة املثنى
املعلومات واملكتبات
تسويق املعلومات وخدماتها في مركز علوم البحار  :دراسة حالة
الباحثة ايمان عدنان صالح /األستاذ الدكتور امال عبد الرحمن عبدالواحد
قسم املكتبات واملعلومات /كلية اآلداب /جامعة البصرة
مجاالت نجاح الخدمة املكتبية من وجهة نظر تدريسيي الجامعة التقنية الجنوبية  /املعهد التقني
في البصرة وأثرها على البحث العلمي  :دراسة حالة
املدرس عالء الدين ط ياسين
الجامعة التقنية الجنوبية  /املعهد التقني في البصرة
اللغة اإلنكليزية وآدابها
The Characterisation of Margaret in Tennessee Williams’s Cat
on Hot Tin Roof: A Cognitive Stylistic Study
Researcher Islam Adil Jabbar
Assist. Prof. Dr. Nazar Abdulhafidh Ubeid
Department of English /College of Arts/ University of Basra
The Meaning of Deixis in Harold Pinter’s The Birthday Party:
*A Pragmatic Study
Researcher Ali Sagban Saadoon
Assist. Prof. Dr. Sa’ad Salman Abdullah
Department of English / College of Education for Human
Sciences/ University of Basrah
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