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هيأة التحرير
 .1أ.د .كاظم خلف العلي
 .2أ.د .حيدر عبد الرضا التميمي
 .3م.د .رقية صبيح خلف

كانون األول2021 /

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 ب ــالجرامل التع ــديالت املقترح ــة م ــن قب ــل الس ــادة املق ــومين وس ــيتم
متابعــة ذلــك مــن قبــل لجنــة خاصــة باملجلــة لغــره التركــد مــن قيام ـ بــالجرامل
التعديالت.
 تحـتف هيـرة التحريـر بحقهـا فـي إجـرامل التعـديالت املناسـبة علـى مـادة البحــث إن
رأت ذلك ضروريا.
 ال تعاد مسودات البحوث املرسلة سوامل نشرت أم لم تنشر.
 املجلة غير مسـؤولة عـن اآلرامل التــي تـرد فـي البحـوث املنشـورة فاهـا ألرهـا تعبــر عـن
آرامل 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 رهايت .
 ترسل البحوث مطبوعة وبواقع أربع نسخ على قرص ()CD
 ان يكون نوع الخط ( )Arabic Transparentوبحجم (.)14
 جميع البحوث املنشورة باملجلة تعبر عن رأي باحثاها.
 وللمزيد من املعلومات واالستفسارات يرجى زيارة املوقع الخاص باملجلة وهو:
www.basradab.edu.iq
أو المراسلة عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:
basrahadab.journal@uobasrah.edu.iq
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املوضوع

الصفحة

اللغة العربية وآدابها
أثر اإلجمال والتفصيل في تماسك النص القرآني واتساع في سور ( النبر – التكوير – العلق –
ً
ّ
البينة ) أنموذجا
املدرس الدكتور صفامل جواد فرج فتح هللا
مديرية تربية محافظة البصرة
ثنائية األمل واأللم في مسرحيات رابندارات طاغور-نماذج مختارة-
املدرس الدكتور نزار شبيب كريم
مديرية تربية محافظة البصرة
ُ
ْ
حروف املعاني في ِش ْعر شعرامل ِحمير
الباحث أحمد خليف األعرج
كلية اآلداب والعلوم االنسانية/جامعة دمشق/سوريا
ُّ
ّ
املعجمية في كتاب مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي (ت1085هـ)
مالمح الصناعة
الباحث زين العابدين يوسف محسن
األستاذ املساعد الدكتور ميثاق حسن عبدالواحد
ّ
ّ
العربيةّ /
ّ
اإلنسانية/جامعة البصرة
كلية التربية للعلوم
قسم اللغة
الزمن في الخطاب السردي لإلمام الحسن (علي السالم)
الباحث علي عباس هادي
األستاذ الدكتور أحمد حياوي السعد
قسم اللغة العربية /كلية اآلداب/جامعة البصرة

التاريخ
كتاب تلخيص اآلثار وعجائب امللك القهار عبد الرشيد صالح بن نوري الباكوي (ت 829ـ 834
هـ 1425/ـ 1430م) دراسة تحليلي ملنهج الكتاب
الباحث عليامل يوسف يعقوب الزويني
األستاذ الدكتور توفيق دواي الحجاج
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة البصرة
الزواج في مصر القديمة
األستاذ املساعد الدكتور فارس عجيل جاسم الخالدي
قسم اآلثار والحضارة القديمة /كلية اآلثار/جامعة ذي قار
ابو العباس احمد بن علي القلقشندي(ت821ه1418-م) منهج وموارده في كتاب صبح األعش ى
في كتابة اإلنشا
الباحث ندامل خضير جبر
األستاذ الدكتور شاكر مجيد كاظم
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة البصرة
موقف اإلخوان املسلمين في مصر من الصراع العربي ( -اإلسرائيلي) ما بين عامي ()1981 -1929
املدرس الدكتور إبراهيم محمد جبار
املديرية العامة لتربية محافظة كربالمل املقدسة
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اجلغرافية
سيناريوهات التغير املناخي في العراق لغاية 2050
املدرس املساعد ماهر حيدر نعيم الجابري
املديرية العامة للتربية في املثنى
ً
ترثير جائحة كورونا على االقتصاد العراقي قطاع النفط أنموذجا
االستاذ املساعد الدكتور راشد عبد راشد الشريفي
قسم الجغرافية/كلية اآلداب/جامعة البصرة
تصنيف الرخويات في ألرواسب الحديثة في أهوار جنوب العراق
الباحث محمد عاتي سوادي
االستاذ الدكتور عباس حميد محمد
قسم علم االره/كلية العلوم/جامعة البصرة
املعلومات واملكتبات
واقع مكتبة محكمة استئناف البصرة االتحادية  /قصر القضامل  :دراسة حالة
الباحثة احالم عزيز مجيد
االستاذ الدكتور آمال عبد الرحمن عبد الواحد
قسم املعلومات واملكتبات/كلية اآلداب/جامعة البصرة
اللغة اإلنكليزية وآدابها
Ali Bin Abi Talib on Language Functions
Researcher.Rafed Khashan
Washington/USA
Syntagmatic Dependencies and Translation
Dr. Sa'ad Salman Abdullah
Dept. of English\College of Arts\University of Basrah
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