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 شـــروط النشر: 
 

.تهحم املجلة بيشش البحوث اإلاحخططة باآلداب ولغاتها والعلوم ؤلاوعاهُة ألاخشى 

 ًجب  أن ثىببون البحببوث اإلالذمبة غُبببش ميشببوسة أو ملبولببة لليشبش أببي مجلببة أخببشى أو

 بزلً.
ً
 خطُا

ً
ىح  الباحث جعهذا   على ضفحات الاهترهت ٍو

 ًلتببببزم الباحببببث بببببئجشامل الحعبببببذًالت اإلالترحببببة مببببً كببببببل العببببادة اإلالببببومين  وظبببببِحم

 محابعبببة رلبببً مبببً كببببل لجىبببة خاضبببة باملجلبببة لغبببشع الح هبببذ مبببً كُامببب  ببببئجشامل

 الحعذًالت.   

 ببش بحلهببا أببي إجببشامل الحعببذًالت اإلاىاظبببة علببى مببادة البحبببث إن ثحببحفه هُبب ة الححٍش

ا.  سأت رلً غشوٍس

.ال جعاد معودات البحوث اإلاشظلة ظوامل وششت أم لم ثيشش 

 املجلة غير معؤولة عً آلاسامل الحبي ثشد أي البحوث اإلايشوسة فيها ألنهبا جعبببش عبً آسامل

 أصحابها.

بببب ضببببفحة  وفُمببببا إرا ثجبببباوصت رلببببً  25ذ عببببذد ضببببفحات البحببببث عببببً ًجبببب  أال ثٍض

ادتها أي البحث.  فعححع  ثيالُف ول ضفحة حع  ٍص

.ة  باللغة العشبُة وملخظ باللغة ؤلاهجليًز
ً
 ًج  أن ًححوي البحث ملخطا

. اعحمذت املجلة أن ثىون هوامش البحث أي نهاًح 

اكع أسبع وسخ على كشص  (CD) ثشظل البحوث مطبوعة وبو

ان ( ًىون هوع الخطArabic Transparent( وبحجم )14.) 

جمُع البحوث اإلايشوسة باملجلة جعبر عً سأي باحثيها. 

:اسة اإلاوكع الخاص باملجلة وهو ذ مً اإلاعلومات والاظحفعاسات ًشجى ٍص  وللمٍض
www.basradab.edu.iq 

 

 اإللكتروني الخاص بالمجلة:  أو المراسلة عبر البريد

basrahadab.journal@uobasrah.edu.iq          
 
 

http://www.basradab.edu.iq/
http://www.basradab.edu.iq/
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 الصفحة               املىضىع                                                                    

 اللغة العربية وآدابها
 اإلاشحلات وأجشها أي الىظ اللشآوي

 اظامة العهالوي الباحث 

ان شهشي  الاظحار الذهحوس   احمذ سغا حُذٍس

 الذهحوس بهاس ضذًلياإلاعاعذ  الاظحار

 مشهذ-كعم اللغة العشبُة / ولُة الاداب/ جامعة فشدوس ي

 اماٌ حمُوس  الذهحوس  اإلاعاعذ الاظحار

                                   كعم اللغة العشبُة /ولُة الاداب/ جامعة هيعاط                                          

1-11 

 اإلاشاهذ الحشهُببببببببببة أي هحاب البذٌع أي فطل الشبُع للحميري 

 شُمامل هاثو فعلالاظحار اإلاعاعذ الذهحوس 

 جامعة البطشةولُة التربُة بىات/  /كعم اللغة العشبُة 

11-14 

غ اإلاشس ي اإلاشجعُات التراجُة أي شعش   للتركُةالغشع مً البحث  ضفوان بً إدَس

 علي غاهم فلحياإلاذسط الذهحوس 

ة العامة لتربُة مِعان   اإلاذًٍش

14-13 

 الحلىُات الحجاجُة أي خطاب العارلة/ دساظة أي الشعش الجاهلي

 الاظحار اإلاعاعذ الذهحوس   هجاح مهذي علوان

 جامعة البطشةولُة آلاداب /  كعم اللغة العشبُة /

06-24 

اكع والحخُُلثجلُات ألاوبئة أي الشواًة   العشبُة بين الو

ذ اإلافشح  الاظحار اإلاشاسن الذهحوس حطة بيت ٍص

 جامعة اإلالً ظعود/ ولُة العلوم الاوعاهُة والاجحماعُة /  كعم  اللغة العشبُة  

24-144 

 وعلُة الحغُِ  اليعائي أي شعش اإلافػلُات

 اإلاذسط اإلاعاعذ هاوي وعمة حمضة

 الجلُلالاظحار الذهحوس  جىان دمحم عبذ 

                                       جامعة البطشة/ ولُة التربُة للبىات /  كعم اللغة العشبُة

141-140 

 أهماط الحعالي الىص ي أي سواًة ظلف الىفاًة ٌ دمحم حعً علوان

 ألاظحار اإلاعاعذ الذهحوس هىادي دمحم بحيري 

 العشبُة الععودًةولُة اللغة العشبُة / جامعة أم اللشى / اإلاملىة  

141-114 
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