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



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

2022

عنوان املجلة:  العراق - النجف األرشف - حي العدالة - مجاور الشقق السكنية 

- العدد:  الخمسون ،  من السنة الرابعة عرشة ، آذار  2022م.
- رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق – بغداد )2311( لعام 2018 .

HAWLEAT.M2020@GMAIL.COM : الربيد االلكرتوين -
hawlyatalmontada.org  : املوقع االلكرتوين -

- رقم الهاتف    07801008420 /  07805935649  /  07804517945

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

ـــدى  ـــة املنت ـــة حولي ـــه متـــت فهرســـة مجل ـــاً ان ) مـــن دواعـــي الفخـــر ان نحيطكـــم عل

ــدداً ،  ــة )40( عـ ــال فهرسـ ــاٍر إلكـ ــل جـ ــة والعمـ ــات دار املنظومـ ــد بيانـ يف قواعـ

إلدراجهـــا ضمـــن مســـتويات كالريفيـــت(

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

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



جملة أكادميية حمّكمة ألغراض الرتقية العلمية 
I. S. S. N. : 1998 - 0841

للـــدراسات اإلنســـانية 

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

أ.متمرس د. عبد األمري كاظم زاهد

رئيس التحرير

سكرتري التحرير

هيأة التحرير

االشــراف اللغــــوي

العالقات العامة واملتابعة

معتمد اللغة االنكليزية

االخــراج الفـــــين

أ.م.د. أســعد عبــد الرزاق االسدي

أ.د.طــالــب جـــاســـم العنــزي  /   التاريــــخ 
أ.د. عــامــر عبـــد زيد الـوائـلي  /  الفلــــسفة

أ.د. حيــــدر حـسن اليـعـقـــوبي  /  العلوم الرتبوية والنفسية
أ.د. أمحـــد مسـري حممـد ياســني   /  القـانـون اخلـــاص
أ.د. أســـــعد كـــاظـــم شبـيــب   / العلــوم السيــاسية
أ.م.د. حيـدر عبـد اجلـبـار الوائلي   /  أصـــول فـــقـــه
أ.م.د. ضمــيــر لفــتـة حســــني   /  اللغــة الـعربـــية 
أ.م.د. نــــور مـــهـدي الساعــدي  /  الدراسات القـرآنية
أ.م.د.حيـدر حسـن ديــوان االسدي  /  الفــقـه املقــــارن
أ.م.د. رحيـــــم عبـــــد زيــــد   /  اجلــغـــرافيــــة 

أ.م.د. مريم عبد احلسني التميمي

د. مـحمـد حمــــي التــــالل

م.م.علي حســني احلـــارس

السيد عــادل عبــد عــذاب











احملتويات

التوظيف السيايس للنصوص الدينية

أ.م.د. جمعة ثجيل عكلة الحمداين

جامعة ذي قار -  كلية اآلداب

اللون وتأويل الصورة االدبية  قصيدة »االرض واملوت« إمنوذجا

أ.م.د. رباب حسني منري 

جامعة البرصة – كلية العلوم

حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل األرض الزراعية

أ.م. د. زينب كريم سوادي             الباحث / أحمد عبد األمري عبد الرب

جامعة القادسية /كلية القانون/ القسم العام          طالب دراسات عليا \ ماجستري

دور العقل يف االستنباط الفقهي

أ.م.د. سحر كاظم عبد الزهرة الوائيل

جامعة الكوفة - كلية الفقه

أنسنة املكان / دراسة يف شعر منى كريم / مجموعة )غياب بأصابع مبتورة ( اختيارا«

م .د. هيثم كاظم صالح 

جامعة البرصة  - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

مفهوم القوة والضعف يف صفات األصوات العربية عند ابن الجزري )833هـ( إمنوذجا

      د. عّار كزار حسني الفتالوي

وزارة الرتبية / املديرية العامة لرتبية محافظة النجف األرشف                 

15 

81 

157 

57 

113 

133 

حمور الدراسات اإلسالمية

حمور الدراسات القانونية

حمور دراسات اللغة واألدب



احملتويات

التأثريات البيئية للنفايات املنزلية الصلبة وانعكاسها عىل جودة الحياة مبدينة ام قرص للمدة 2021

م.د.عيل مصطفى مهوس الصبيح

وزارة الرتبية - املديرية العامة لرتبية محافظة البرصة

مجال القانون يف موريتانيا :  بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاين

د.محمد عبد الجليل الشيخ القايض

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتاعية

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء يف موريتانيا

تحليل مكاين لظاهرة السكن العشوايئ  يف مدينة سفوان وتأثرياتها االجتاعية

م .د. محمد خضري سلان العيل

جامعة البرصة / كلية اآلداب

Strategies in Translating Iraqi slang and Collocations from English into Arabic: 

A study of three translations of “They came to Baghdad” by Agatha Christie.

Nadia Odah Sultan

237 

211 

271 

3 

حمور الدراسات اإلنكليزية

حمور الدراسات اجلغرافية
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