اعتماد معامل التأثري واالستشهادات املرجعية للمجالت العلمية العربية ( أرسيف -

)2020م

كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد جملة (حولية املنتدى)

التقَي ِة ال ِعلم َّية.
مجلة حولية املنتدى – مجلّ ٌة أكادمي َّية محكّمة ألغراض َّ
تصدر عن :جمعية املنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثَّقافة – جمعية علمية
(مجازة من وزارة التعليم العايل مبوجب االمر الوزاري املرقم  3218يف .) 2008 /8/10
 مجلة فصلية علمية محك ّمة تصدر عن جمعية املنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة : العدد :السابع واألربعون  ،من السنة الثالثة عرشة  ،حزيران 2021م. رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق – بغداد ( )2311لعام . 2018 الربيد االلكرتوين HAWLEAT.M2020@GMAIL.COM : -رقم الهاتف 07804517945 / 07805935649 / 07801008420
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2021
( م ــن دواع ــي الفخ ــر
ان نحيطكـــم علـــاً
انـــه متـــت فهرســـة
حوليـــة املنتـــدى يف
قواعـــد بيانـــات دار
املنظومـــة والعمـــل
ج ــا ٍر إلك ــال فهرس ــة
( )40عـــدداً لنيـــل
مس ــتوى الكالريف ــت)
عنوان املجلة :العراق  -النجف األرشف  -حي العدالة  -الشقق السكنية (خلف املجلس البلدي)

مجعية املنتدى الوطين ألحباث الفكر والثقافة

I. S. S. N. : 1998 - 0841

رئيس التحرير
أ.متمرس د .عبد األمري كاظم زاهد

سكرتري التحرير
أ.م.د.حيدر حسن ديوان االسدي
أ.م.د .أسعد عبد الرزاق االسدي

هيأة التحرير

للـــدراسات اإلنســـانية
جملة أكادميية حمكّمة ألغراض الرتقية العلمية
رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق بغداد ( )2311لعام 2018م

أ.د .أمحــد مسـري حممــد ياسـني
أ.م.د .حممد جبار هاشم اجلبــوري
أ.م.د .مريم عبـد احلسني التميمي
أ.م.د .عادل عبــد الستار اجلنابي
أ.م.د .عمار حممد حسني االنـصاري
أ.م.د .ضميـــر لفـتـة حســـــني
أ.م.د .نـــــور مهــدي السـاعـدي
أ.م.د .حيـــدر شوكــان السلـطاني
أ.م.د .صبـــاح خــريي العـرداوي
م.د .حيــدر عبـد اجلبــار الوائلي

االشراف اللغوي
أ.م.د .مريم عبد احلسني التميمي

العالقات العامة واملتابعة
د .حممد حمي التالل
معتمد اللغة االنكليزية
علي حســني احلـــارس

االخراج الفين
عــادل عبــد عــذاب

احملتويات

حمور الدراسات اإلسالمية
نظرية انسداد باب التوثيق يف علم الرجال ـ دراسة تحليلية ـ
أ .م .د ثائر عبد الزهرة محسن املوسوي
جامعة الكوفة  -كلية الفقه

15

اإلجازات يف كتاب الذريعة  -دراسة تحليلية -
ا.م.د .هناء حسني علوان
جامعة الكوفة  /كلية الفقه

53

الخطاب الديني وأثره يف املجتمع
د .هاشم ص ّيهود محمد امل ّياحي
الكلية الرتبوية املفتوحة  /بابل

87

اإلمام عيل(ع) من منظور قرآين يف كالم اإلمام الحسن املجتبى(ع)
العبادي
م .م .عبد الحي عبد النبي زيبك
ّ
املديرية العامة لرتبية البرصة

105

حمور الدراسات اللغوية واألدبية
اآلخر يف شعر األعمى التطييل
أ .م .د .شيامء هاتو فعل
جامعة البرصة ـ كلية الرتبية للعلوم االنسانية

139

داللة العنوان يف شعر قاسم حداد ( ديوان القيامة أمنوذجاً )
م .د  .أشـــواق غازي اليارسي
جامعة البرصة  -كلية الرتبية للبنات

175

مظاهر الحياة الثقافية العامة يف نهج البالغة مقاربة يف ضوء املحسنات املعنوية
م.د مرتىض شناوة فاهم العرداوي
جامعة الكوفة -كلية الرتبية املختلطة

217

احملتويات
الشواهد األدبية املتضمنة يف مقررات اللغة العربية للمرحلة االبتدائية (دراسة وصفية احصائية)
م.م .عالء عيل حسني
مديرية تربية الرصافة الثانية

239

حمور الدراسات التارخيية
مذبحة رواندا  1994واملوقف الدويل منها
م.د .منتهى صربي موىل
أ.م.د .أمرية رشك لعيبي
جامعة البرصة  -كلية الرتبية للبنات
جامعة البرصة -كلية الرتبية للعلوم االنسانية

265

السود (الزنوج) يف الواليات املتحدة األمريكية بعد العتق ( 1881-1865دراسة تاريخية)
م .علية عبد الحسني سعيد – نرص الله
جامعة البرصة -كلية الرتبية للعلوم االنسانية

319

حمور الدراسات القانونية
دور القانون الدويل اإلنساين يف حامية املرأة من العنف الجنيس
م.م .جوانه عبد االله أحمد م.م .شيامء جامل محمد
جامعة كركوك  /كلية القانون و العلوم السياسية

341

حمور الدراسات امليدانية
برنامج تدريبي مقرتح ملعلمي اللغة العربية عىل وفق معايري تقييم االداء من قبل املرشفني
أ.م.د .عبد الحسني احمد رشيد الخفاجي م.م .نهى أحمد شهاب التميمي
مديرية تربية الرصافة2/
جامعة دياىل  -كلية الرتبية األساسية

365
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