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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
 .24السيدة 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

الصفحة

اللغة العربية وآدابها
التناص القرآني مي شعر عبد الجبارالفيا
الباحثة تغريد السيالوي
قسم اللغة العربية/جامعة فردوس ي/مشهد/ايران
قسم اللغة العربية/جامعة فردوس ي/مشهد/ايران
األستاذ املساعد بهارصدقي
األستاذ املساعد مها خيربك ناصر قسم اللغة العربية/جامعة اللبنانية/مشهد/ايران
أثرالظرف مي تكوين الجملة
أستاذ املشارك الدكتورمحمد بن عبدهللا بن صويلح املالكي
قسم اللغة العربية/كلية الجامعية الليث /جامعة أم القرى/اململكة العربية السعودية
املشكل النحوي مي املفاعيل حتى نهاية القرن السادس الهجري (دراسة ت صيلية – تحليلية)
املدرس املساعد مرتض ى صباح صيوان الحسون مديرية تربية محافظة البصرة
األستاذ الدكتورفاخر هاشم الياسري قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم
اإلنسانية/جامعة البصرة
ً
الهوية مي شعرأبي العتاهية األنا نموذجا
األستاذ املساعد الدكتورمريم عبدالنبي عبداملجيد
مركزدراسات البصرة والخليج العربي جامعة البصرة
األسلوبية والشعرية وجذورهما مي فكرعبد القاهرالجرجاني
املدرس الدكتورآمنة احمد عباس
قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة البصرة
أبو تراب كنية اإلمام علي (علي السالم) دراسة نقدية مي املوروث الروائي
املدرس الدكتور نزارناجي محمد
املديرية العامة لتربية محافظة البصرة /متوسطة النعمان للبنين
ً
تيارالوعي وتمظهرات مي النص املونودرامي العراقي :بقعة زيت اختيارا
املدرس املساعد حيدرعلي كريم االسدي
كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة
ّ
املخططات التصورية القائمة على تصورالحياة مي رواية "حكايات يوسف
تادرس" لعادل عصمت
قسم اللغة العربية /جامعة لرستان/ايران
الباحثة طيبة فتحي ايرانشاهي
األستاذ املشارك سيد محمود ميرزايي الحسيني قسم اللغة العربية /جامعة لرستان/ايران
قسم اللسب ب ب ب ب بانيات /جامعة پيام نور/ايران
األستاذ املشارك شيرين بور ابراهيم
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التاريخ
موقف بريطانيا من نشاط الحزب الشيوعي العراقي للمدة 1958-1950
الباحثة حميدة مكي فرهود
األستاذ املساعد الدكتورفرات عبد الحسين كاظم الحجاج
قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة
نهاية السيطرة االخمينية على سوريا القديمة وبداية السيطرة املقدونية 331-333
الباحثة سالمة عبد الرضا حسين
األستاذ الدكتورأيمان شمخي جابر
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة البصرة
الحجرالصحي مي صدراالسالم
الباحث مبارك حسن ذياب
األستاذ الدكتورسلمى عبد الحميد الهاشمي
قسم التاريخ /كلية اآلداب/جامعة البصرة
سقوط بابل ودخول االخمينيين عام  539ق.م
الباحث ناصرريسان كريم
األستاذ الدكتورعادل هاشم علي
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة البصرة
نظرية التفويض اإللهي و أثرها مي تدعيم الحكم االموي
املدرس الدكتورمصطفى سالم حازم
قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة البصرة
العالقات االمريكية – البنمية 1955 - 1946
املدرس الدكتور عبد هللا مسلم شط
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة ذ ي قار
القاض ي محمد بن محبوب الرحيلي (ت260:هب873/م)وإسهامات مي الحياة اإلدارية
والعلمية مي ُعمان
الدكتورخلود بنت حمدان بن سعيد الخاطرية
قسم التاريخ /كلية اآلداب والعلوم االجتماعية/جامعة السلطان قابوس ُ
/عمان
دو افع بنامل االشوريين ملخازن الحبوب مي األقاليم املجاورة و التابعة لها
مي العصراآلشوري الحديث  612-911ق.م على ضومل النصوص امللكية
املدرس هيفي سعيد عيس ى دوسكي
املدرس ريبرجعفراحمد مايى
قسم التاريخ/كلية العلوم االنسانية/جامعة دهوك
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اجلغرافية
زواج القاصرات االسباب واالثار-دراسة ميدانية مي مدينة البصرة
املدرس املساعد حيدرجواد كاظم
كلية االمام الكاظم (ع) للعلوم االسالمية الجامعة/أقسام البصرة
الخصائص السكنية للمساكن النسقية التابعة للشركة العامة للموانئ مي حيي املعقل واالبلة
األستاذ املساعد الدكتورمببريم خي برهللا خببلف
مركزدراسات البصرة والخليج العربي /جامعة البصرة
األستاذ املساعد هدى خالد شعبان
قسم الجغر افية/كلية اآلداب /جامعة البصرة
أثر التلوث الضوضائي مي الصحة السمعية للعاملين مي الورش الصناعية بمدينة البصرة
دراسة ببيئية_ سريرية
الباحث ضيامل شامل جبار
األستاذ الدكتورشكري ابراهيم الحسن
قسم اللغة الجغر افية/كلية اآلداب/جامعة البصرة
الدكتوراالختصاص ي سامرسامي عزيز
عيادة البصرة للسمع والنطق والتوازن /دائرة صحة البصرة
إمكانية طاقة الرياح مي توليد الكهربامل محافظتي البصرة وكربالمل (دراسة مي جغر افية الطاقة)
الباحثة لبنى حسين داموك
األستاذ الدكتوركاظم عبد الوهاب االسدي
قسم الجغر افية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة
املعلومات واملكتبات
تشريعات املكتبات الوطنية العربية  :دراسة مقارنة
الباحث رزاق عجيل دوحي
املديرية العامة لتربية محافظة البصرة
األستاذ املساعد الدكتورسلمان جودي داوود
قسم املكتبات وتقنيات املعرفة/كلية اآلداب /جامعة البصرة
األستاذ الدكتورغني ريسان جادر
قسم القانون املدني/كلية القانون/جامعة البصرة
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حبوث يف اللغة االنكليزية
The Integrative Critical Approach: A Critical Integrated
Reading of Shawqi’s play The Law of the Jungle
Lect. Azhar Suhail Atiyah
Basrah Educational Directorate
Analyzing the Similarities and Differences of
Autobiographies and Travelogues in Arabic and Persian
Literature: Al-Ayyam ( )األيامby Taha Hussein and From
Pariz to Paris) ( ازپاريز تا پاريسby Mohammad Ebrahim
Bastani Parizi
Researcher Zahra Korooki
Assist. Prof. Dr. Mohammad Jaffar Asghari
Arabic Language and Literature/ Vali-e-Asr university of
Rafsanjan/ Rafsanjan, Iran
Inward Tranquillity in the Divine Love: A Sufi Study of
Elif Shafak’s “The Forty Rules of Love”
Lect. Mohammed Ali Hussein
General Directorate of Education in Al-Anbar

