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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:  الحادي والخمسون ،  من السنة الرابعة عرشة ، حزيران  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

األبعاد التداولية لإلشاريات الشخصية  يف شعر تأبط رشا - الضائر امنوذجا -

      أ.م.د.فاطمة حميد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم

     جامعة القادسية/كلية الهندسة                جامعة واسط/كلية الرتبية األساسية

أحوال نزول الوحي عىل الرسول محمد)صىل الله عليه واله وسلم( / دراسة يف االفرتاءات 

االسترشاقية / الرصع  وفقدان الوعي والهوس / إمنوذجا

املدرس الدكتور  ثــائــر هادي رسن راشد العقييل

املدرسة / إعدادية الرسالة للبنني / مديرية تربية  البرصة

اإلشاريات الشخصية وأبعادها التلطفية يف أحاديث أهل البيت )ع( /  مقاربة تداولية 

               أ.م.د حسني عيل حسني                       م.م وسام جميل الحسن

االتجار بالبرش والقانون الدويل / نــاذج جـديــدة مـن العبوديــة

د. عبد الحسني شعبان

العنوان يف شعر برشى البستاين / أمناطه ووظائفه                                   

          أ.م.د. رائد فؤاد طالب                   الباحث : احمد بيان عبد السادة

الّنقد اللّغوّي يف القراءات القرآنّية، املحتسب البن جنّي )392هـ( أمنوذًجا

  أ.م.د. سعيد إبراهيم صيهود

جامعة البرصة - كلّية الرتبية البدنّية وعلوم الّرياضة

59

183 

111 

15 

 83

149 

حمور دراسات اللغة واألدب

حمور الدراسات اإلسالمية

حمور الدراسات املتفرقة



احملتويات

عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات العراقية - اإليرانية )1966-1963(

أ. م. هالل كاظم حمريي الشبيل

وزارة الرتبية  العراقية/ املديرية العامة لرتبية النجف االرشف

فكرة الكال وتأريخها يف الفلسفة اليونانية والفلسفة الوسيطة دراسة فلسفية 

أ. م. د. زينه عيل جاسم الحسن

جامعة الكوفة / كلية الفقه / قسم العقيدة و الفكر االسالمي

إسهام اإلرادة  يف إنشاء القواعد الدولية

أ.م.د. عبد الرسول كريم مهدي أبو صيبع

فرع القانون العام/ كلية القانون/ جامعة الكوفة

االثر الناقل لالستئناف كإستثناء عىل مبدأ ثبات النزاع يف الدعوى املدنية

         أ.د. أحمد سمري محمد ياسني                         الباحث: بالل قيس كال 
كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك             كلية القانون واعلوم السياسية / جامعة كركوك

215 

343 

283 

311 

حمور الدراسات السياسية

حمور الدراسات الفلسفية

حمور الدراسات القانونية

خطوط نقل النفط يف محافظة البرصة بني الواقع والتحديات / دراسة جغرافية

م.م. هدى أحبيني عاشور البيضاين

جامعة البرصة / مركز دراسات البرصة والخليج العريب

 381

حمور الدراسات اجلغرافية



احملتويات

اساليب التجديد الحرضي للرتاث العمراين/ دراسة حالة املوروثات العمرانية يف مدينة الزبري

م.د. قاسم مطر عبد الخالدي

جامعة البرصة / كلية الرتبية / القرنة 

427 

Investigating the Strategies Adopted in Translating Humour in Subtitling: 

Allusive Expressions in Two Arabic TV Series as an Example

Assist. Lecturer Ammar Fouad Mshari

Assist. Lecturer Ahmed Fakhir Majeed

University of Basrah/ College of Arts/ Dept. of Translation

حمور الدراسات اإلنكليزية

3


