


اعتماد معامل التأثري واالستشهادات املرجعية للمجالت العلمية العربية ) أرسيف -                (2021م



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



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

2022

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

- العدد:  التاسع واألربعون ،  من السنة الثالثة عرشة ، كانون الثاين 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 ســـكوباس(

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

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



حولية املنتدى / جملة أكادميية حمّكمة

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

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

للـــدراسات اإلنســـانية 

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











احملتويات

نظرية التنقيص اإلجايل يف دفع التحريف عن القرآن الكريم / عند الشيخ أغابزرك الطهراين

أ.د. سريوان عبد الزهرة الجنايب

  جامعة الكوفة - كلية الرتبية

مبناسبة مرور 75 عاماً عىل تأسيس األمم املتحدة 

مبدأ حق تقرير املصري والقانون الدويل

د. عبد الحسني شعبان

أثر اصول الفقه املقارن يف التقريب بني املذاهب االسالمية / جهود العالمة الحيل امنوذجاً

أ.م.د. جبار محارب عبد الله الفريجي

جامعة الكوفة -  كلية الرتبية االساسية

الرقابة الربملانية يف موريتانيا  بني التأسيس الدستوري ومحدودية الفعالية

د. محمد عبد الجليل الشيخ القايض

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتاعية

أستاذ قانون عام متعاون بجامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء

التحقري يف التعبري القرآين  دراسة داللية يف تفسري روح املعاين

أ.م.د. محمد هادي البّعاج               

جامعة الكوفة - كلية الرتبية األساسية - قسم اللغة العربية             

إشكاليات متعلقة بأحكام املرأة يف الرشيعة اإلسالمية  القوامة عىل املرأة بني املنظور الفقهي 

واملنظور الحدثوي

الباحثة :  ليندا محمد غدار  / باحثة يف جامعة القديس يوسف - لبنان

من أوصاف املؤمنني والكافرين يف القرآن الكريم  )صفات  اآلخرة  دراسة تفسريية تحليلية(

                     م.م قيص حسن حميد                           م.م. زينب عبد الجبار خضري 

   تدرييس يف جامعة ذي قار كلية الرتبية للبنات           الجامعة املستنرصية - كلية الرتبية            

15 

189 

53 

209

99 

123 

155 

حمور الدراسات اإلسالمية

حمور الدراسات القانونية



احملتويات

واقع القطاع الصناعي يف تنمية االقتصاد العراقي )مصنع نسيج الديوانية( / حالة دراسية

م. د. سعدية هالل حسن

جامعه الفرات االوسط / الكلية التقنية اإلدارية / الكوفة

االلتباس املعنوي وتأثريه عىل النصوص اإلجرائية - دراسة يف قانون املرافعات املدنية -

م.د. مروى عبد الجليل السويدي

جامعة دجلة-  كلية القانون

النظام االنتخايب يف التجربة العراقية يف ضوء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم )9(لسنة 2020

  م.د. باسم محمد عريان شهاب                     م. سنبل عبد الجبار احمد عباس

جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية             كلية القلم الجامعة - قسم القانون

413 

237 

289 

حمور الدراسات االقتصادية

صورة الرجل يف روايات عيل بدر  )رواية أساتذة الوهم أمنوذجا (

ا.م.د نجوى محمد جمعة

 جامعة البرصة - كلية الرتبية للعلوم االنسانية - قسم اللغة العربية  

األفكار يف رواية نهايات صيف للقاص : موىس كريدي 

م.د. محسن عيل حسني العرباوي

الكلية الرتبوية املفتوحة

امناط صورة املرأة ومتثالتها يف املثل العريب  قراءة يف ) مجمع األمثال( للميداين 

م.د. دعاء كميل ضيف الله

جامعة كربالء – كلية الرتبية للعلوم االنسانية     

325

355

381

حمور الدراسات األدبية والنقدية



12


