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هيأة التحرير
رئيس التحرير /جامعة البصرة – اللسانيات والترجمة
 .1أ.د .كاظم خلف العلي
معاون العميد للشؤون العلمية –التاريخ الحديث واملعاصر
 .2أ.د .حيدرعبد الرضا التميمي
مديرالتحرير /جامعة البصرة – دراسات الترجمة
 .3م.د .رقية صبيح خلف
اعضاء هيأة التحرير
 .4أ.د .احمد حياوي مهجرالسعد جامعة البصرة /العراق – اللغة العربية وآدابها
 .5أ.د .ناظم رشم معتوق االمارة جامعة البصرة /العراق – التاريخ الحديث واملعاصر
 .6أ.د .محمد عبد الوهاب االسدي جامعة البصرة /العراق – الجغر افيا طبيعية
جامعة البصرة /العراق – الفلسفة
 .7أ.د .مها عيس ى سليم
 .8أ.م.د .سلمان جودي االسدي جامعة البصرة /العراق – املكتبات وعلم املعلومات
 .9أ.م.د .علي قاسم علي الحلفي جامعة البصرة /العراق – علم اللغة العام
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 -جغر افيا السكان
 .13أ.د .باسم عبد العزيزعثمان
جامعة البصرة  /العراق – االدب – نقد ادبي
 .14أ.د .عقيل عبد الحسين خلف
جامعة يورك  /كندا – املسرح االنكليزي
 .15أ.د .روبرت فوذركيل
جامعة االميرة نورة  /اململكة العربية السعودية – التاريخ القديم
 .16أ.د .هند محمد التركي
 .17أ.د .بشيرعزالدين كردوس ي جامعة االميرعبد القادر/الجزائر– الفكراالسالمي
 .18أ.د .علي عبد الصمد خضير جامعة البصرة /العراق – علم املعلومات واالتصاالت
جامعة البصرة/العراق – تاريخ الحضارة والفكراالسالمي
 .19أ .رحيم حلو محمد الحلو
َ
جامعة دهوك /كردستان /العراق – الجغر افيا البشرية
 .20أ.د .مزكين محمد حسن
جامعة السلطان قابوس/عمان – الحضارة واالثار
 .21أ.م.د .زاهربن بدرالغسيني
 .22د .إيهاب بديوي
جامعة اليدن  /هولندا – تاريخ الفكرالعربي 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 بنشرالبحوث املتخصصة باآلداب ولغاتها والعلوم اإلنسانية األخرى.
 يجب أن تكببون البحببوث املقدمبة غيببرمنشببورة أو مقبولببة للنشبرمببي مجلببة أخببرى أو
ً
ً
على صفحات االنترنت ويكت الباحث تعهدا خطيا بذلك.
 يلت ببزم الباح ببث ب ببالجرامل التع ببديالت املقترح ببة م ببن قب ببل الس ببادة املق ببومين وس ببيتم
متابعببة ذلببك مببن قبببل لجنببة خاص ببة باملجلببة لغببر الت كببد مببن قيام ب ب ببالجرامل
التعديالت.
 تحببتفه هي ب ة التحريببربحقهببا مببي إجببرامل التعببديالت املناسبببة علببى مببادة البحببث إن
رأت ذلك ضروريا.
 ال تعاد مسودات البحوث املرسلة سوامل نشرت أم لم تنشر.
 املجلة غير مسؤولة عن اآلرامل التبي ترد مي البحوث املنشورة فيها ألنها تعبببرعبن آرامل
أصحابها.
 يج ب أال تزي ببد ع ببدد ص ببفحات البح ببث ع ببن  25ص ببفحة وفيم ببا إذا تج بباوزت ذل ببك
فستحس تكاليف كل صفحة حس زيادتها مي البحث.
ً
 يج أن يحتوي البحث ملخصا باللغة العربية وملخص باللغة اإلنجليزية.
 اعتمدت املجلة أن تكون هوامش البحث مي نهايت .
 ترسل البحوث مطبوعة وبو اقع أربع نسخ على قرص ()CD
 ان يكون نوع الخط ( )Arabic Transparentوبحجم (.)14
 جميع البحوث املنشورة باملجلة تعبرعن رأي باحثيها.
 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

اللغة العربية وآدابها

الصفحة

مصطلح املورفيم مي مصنفات فق اللغة العربية
املدرس املساعد وديان عيس ى حسن
االستاذ املساعد الدكتورأنجيرس طعمة يوسف
ّ
ّ
العربية  /كلية اآلداب  /جامعة البصرة
قسم اللغة
األلفاظ الدالة على األراض ي الزراعية ونظامها مي والية الرستاق"دراسة معجمية"
االستاذ املشارك زاهربن مرهون بن خصيف الداودي
قسم اللغة العربية/كلية اآلداب والعلوم االجتماعية/جامعة السلطان قابوس /سلطنة عمان
الباحثة وضحة بنت محمد بن سعيد الشكيلية
املتحف الوطني /سلطنة عمان
ّ
التعليل ّ
ّ
وتي للقراملات القرآنية عند ابن ّ
الص ّ
جني (ت 392هب)مي املحتس
األستاذ املساعد الدكتورسعيد إبراهيم صيهود
قسم العلوم النظرية/كلية التربية الرياضية /جامعة البصرة
دالالت االستفهام املستحدثة مي شعرأدي كمال الدين
املدرس املساعد فاطمة عبد الزهرة عبد الجليل العيداني
ثانوية شط العرب للمتفوقات /قسم تربية شط العرب/املديرية العامة للتربية مي محافظة البصرة
دراسة الرفض واملقاومة مي شعرأحمد مطر
الباحث ّ
محمد أمين احساني اصطهباناتي
األستاذ املشارك عنایت هللا شریف پور
االستاذ ّ
محمدرضا صرمي
قسم اللغة الفارسية وآدابها/جامعة الشهيد باهنرکرمان اإليرانية/ايران

14-1

40-15

62-41

97-63

109-98

التاريخ
السياسة االخمينية ودورها مي ثورة صيدا عام 346ق.م
الباحثة سالمة عبد الرضا حسين
األستاذ الدكتورأيمان شمخي جابر
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة البصرة
نشاط الحزب الشيوعي العراقي مي العراق اثنامل الحرب العاملية الثانية 1945-1939وموقف بريطانيا من
الباحثة حميدة مكي فرهود
االستاذ املساعد الدكتورفرات عبد الحسين كاظم الحجاج
قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة
صورمن إسهامات املرأة األندلسية مي الحياة االجتماعية(422-92ه 1031 -710/م)
املدرس الدكتور اثير عبد الكريم صادق
قسم التاريخ/كلية التربية للبنات/جامعة البصرة

134-110

162-135

186-163
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أثرالثقافات األجنبية مي كت اآلداب السلطانية خالل العصرالعباس ي األول (247-132ه861-749/م)
الباحثة سارة عبد الرزاق زاجي
األستاذ الدكتورتوفيق دواي الحجاج
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة البصرة
السيطرة االخمينية على بالد بابل  539ق.م
الباحث ناصرريسان كريم الخاقاني
االستاذ الدكتور عادل هاشم علي
قسم التاريخ/كلية االداب /جامعة البصرة
اجلغرافية
تحليل جغرامي لصناعة البيوت الجاهزة (الكرفانات) مي محافظة البصرة
املدرس املساعد هدى أحبيني عاشورالبيضاني
مركزدراسات البصرة والخليج العربي/جامعة البصرة
تحليل الخصائص املورفومترية لحو سرخاتون مي شمالي شرق ميسان باستخدام التقنيات الحديثة
الباحثة مسرة عباس عبد النبي
االستاذ املساعد الدكتور أحمد ميس سدخان
قسم الجغر افية /كلية اآلداب/جامعة البصرة
درجات القارية ونطاقاتها مي اململكة العربية السعودية
الدكتورمصلح معيض مصلح
قسم الجغر افية  /كلية العلوم اإلنسانية /جامعة امللك خالد /اململكة العربية السعودية
املعلومات واملكتبات
ً
قياس جودة خدمات املعلومات مي املكتبات املتخصصة  :مكتبة ديوان الرقابة املالية االتحادي "انموذجا "
الجامعة التقنية الوسطى
املدرس امل علي محسن
االستاذ املساعد الدكتوررشيد حميد مزيد الجامعة التقنية الجنوبية /الكلية التقنية  /ذي قار
الجامعة التقنية الوسطى/معهد اإلدارة  /الرصافة/بغداد
املدرس املساعد أحالم فالح سعيد
اللغة اإلنكليزية وآدابها
Discursive Strategies in Ben Ali's Speech: A Critical Discourse Study
Res. Hamid Mnati Dafir
)Assist. Prof. Nazar Abdulhafidh Ubeid (Ph.D.
English Department/College of Arts/ University of Basrah
The Mistranslation of Non-Verbal Communication Cues in Subtitled
English Movies
Assist. Lect. Ahmed Fakhir Majeed
Department of Translation/ College of Arts/ University of Basrah
Positioning Attitudes in Selected Prison Letters
Res. Ahmed Saud Sawadi
Dept. of English/ College of Education /University of Misan
Assist. Prof. Dr. Ali Abdulhameed
Dept. of English /College of Arts/ University of Basrah

214-187
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275-244

302-276

321-303

334-322

1-20

21-44

45-54

