


اعتماد معامل التأثري واالستشهادات املرجعية للمجالت العلمية العربية ) أرسيف -                (2020م



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



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

2021

عنوان املجلة:  العراق - النجف األرشف - حي العدالة - الشقق السكنية )خلف املجلس البلدي(

- مجلة فصلية علمية محكّمة تصدر عن جمعية املنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة : 
- العدد:  الثامن واألربعون ،  من السنة الثالثة عرشة ، أيلول 2021م.

- رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق – بغداد )2311( لعام 2018 .
HAWLEAT.M2020@GMAIL.COM : الربيد االلكرتوين -

- رقم الهاتف    07801008420 /  07805935649  /  07804517945

)مجازة من وزارة التعليم العايل مبوجب االمر الوزاري املرقم  3218 يف 8/10/ 2008 (.

) مـــن دواعـــي الفخـــر 

ـــه  ـــاً ان ان نحيطكـــم عل

ــة  ــة مجلـ ــت فهرسـ متـ

يف  املنتـــدى  حوليـــة 

دار  بيانـــات  قواعـــد 

والعمـــل  املنظومـــة 

ــاٍر إلكـــال فهرســـة  جـ

لنيـــل  عـــدداً   )40(

ــت( ــتوى الكالريفـ مسـ

َقيِة الِعلميَّة. مجلة حولية املنتدى – مجلٌّة أكادمييَّة محكّمة ألغراض الرتَّ

تصدر عن: جمعية املنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثَّقافة – جمعية علمية



مجعية املنتدى الوطين ألحباث الفكر والثقافة  

جملة أكادميية حمّكمة ألغراض الرتقية العلمية 

رئيس التحرير

االخراج الفين

معتمد اللغة االنكليزية

العالقات العامة واملتابعة

االشراف اللغوي

سكرتريا التحرير

هيأة التحرير

أ.متمرس د. عبد األمري كاظم زاهد

السيد عــادل عبــد عــذاب

م.م.علي حســني احلـــارس

د. حممد حمي التالل

أ.م.د. مريم عبد احلسني التميمي

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

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
أ.م.د. حيـدر عبـد اجلبـار الوائلي
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للـــدراسات اإلنســـانية 

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق بغداد )2311( لعام 2018م











احملتويات

املرجعيات الثقافية يف خطب اإلمام الحسن  )عليه السالم(

أ.م.د. عيل ذياب محيي

جامعة كربالء - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

أبنية املصادر يف رشح مقامات الحريري للرشييش  )ت619هـ(

 أ.م.د. نبيلة شمر خورشيد         الباحثة: آيـــة سليـمـان محمــد

جامعة كركوك / كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية

جدل االتجاهات املدّرسيَّة يف نشأة الّدين ومقاربة تفسّي امليزان للنشأة

    أ.م.د. محمد حمزة الشيباين                 الباحثة: ُسميَّة إبراهيم كاظم الجنايبَّ

  جامعة بابل/ كلية العلوم اإلسالمّية             جامعة بابل/ كلية العلوم اإلسالمّية

األسس املعرفية يف ردود السمني الحلبي الرصفّية يف كتابه عمدة الحفاظ عىل الراغب االصفهاين

أ. د. ليث داود سلان

جامعة البرصة - كلية اآلداب - قسم اللغة العربية 

آية قرص الصالة، )دراسة استداللية(

م.د. حسام حمزة كاظم

كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( / اقسام النجف االرشف

كبية السحر وحكمها وعقوبة مرتكبها يف الرشيعة االسالمية

م. م. ابرار جال فيصل

جامعة سامراء - كلية الرتبية

الدرُس الَصويت يف الرُتاث اللغوي العريب يف ضوء ثُنائية املَنطوِق واملَكتوِب

أ. م. د. انجيس طعمة يوسف

جامعة البرصة - كلية اآلداب

15 

133 

 37

171

 77

111 

207 

حمور الدراسات اإلسالمية

حمور الدراسات اللغوية واألدبية



احملتويات

فاعلية رقابة الالمركزية عىل التعليم الرتبوي االهيل )دراسة مقارنة (

      أ. م. د. زينب كريم سوادي الداودي                                        الباحث: زياد مجيد جبار  

          كلية القانون/ جامعة القادسية                                        كلية القانون/ جامعة القادسية 

أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية / دراسة مسحية التجاهات الجمهور العراقي نحو أخالقيات 

اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية  للمدة من 2020/1/1 – 2020/1/31

أ. م. د. محمد حسني علوان   

كلية اإلعالم/ جامعة واسط

العوامل الجغرافية ودورها السيايس يف نهضة جمهورية رواندا

م. د. ثناء ابراهيم فاضل الشمري

وزارة الرتبية - مديرية تربية البرصة

291 

327 

373 

حمور دراسات  التعليم

حمور  دراسات  اإلعالم

حمور الدراسات  اجلغرافية

االسرتداد وآثرُه يف الحقوق املتنازع فيها )دراسة مقارنة(

   ا.د. احمد سمي محمد ياسني الصويف                 الباحث: عباس فاضل طه الخفاجـي
   كلية القانون والعلوم السياسة / جامعة كركوك           معهد العلمني للدراسات العليا / النجف األرشف

بصمة املخ ىف اإلثبات الجناىئ

م.م. دنيز عالء الدين خرض 

 كلية القانون  والعلوم السياسية / جامعة كركوك

249

269

حمور الدراسات القانونية



12


