بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ
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هيئة التحرير
1

أ .د .فراس سليم حياوي

رئيس التحرير

العراق

2

أ.م.د مي عبد المنعم صالح

مدير التحرير

العراق

3

أ.د.يوسف وغلسي

عضوا

الجزائر

4

أ .د.فاضل السامرائي

5

أ .د .طارق عبد عون الجنابي

عضوا

العراق

عضوا

العراق

6

أ .د .محمد شاكر الربيعي

عضوا

العراق

7

أ .د.قيس حاتم هاني

8

أ .م .د .حيدر طارق البزون

عضوا

العراق

عضوا

العراق

9

أ .م .د .رياض هاتف الجنابي

عضوا

العراق

10

أ .م .د .عارف حمود الساعدي

عضوا

العراق

خبير اللغة العربية :أ .د .سعد حسن عليوي

خبير اللغة اإلنكليزية :أ .م .محسن عبد الحسن

طباعة وتنضيد :نسرين سعد هادي
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شروط النشر في مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل:
.1

أن يكون البحث أكاديميا ،وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على األصول العلمية والمنهجية

.2

أال تزيد صفحات البحث عن ( )25مطبوعة بحجم الخط ( ،)14ونوع الخط المستخدم للغة العربية

.3

يكتب عنوان البحث واسم الباحث ومكان عمله والملخص والكلمات المفتاحية باللغتين العربية واإلنكليزية

.4

يفضل أن تكون الجداول واألشكال مدرجة في أماكنها الصحيحة ،وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية

.5
.6

المتعارف عليها في كتابة البحوث األكاديمية.

 ،Simplified Arabicوللغة اإلنكليزية .Times New Roman

وعلى نحو واضح.

الضرورية ،ويراعى أال تتجاوز أبعاد األشكال والجداول حجم الصفحة ( 11سم).

ومرجعه
أن يكون البحث ملتزما بدقة التوثيق ،وحسن استخدام المصادر والمراجع ،وتثبيت هوامش البحث ا
في نهاية البحث.

تدرج المصادر على النحو اآلتي:



المصادر :يذكر اسم المؤلف كامل ،ثم عنوان الكتاب ،ثم اسم المحقق أو المترجم (إن وجد) ،ثم رقم

الطبعة (إن وجد) ،ثم اسم المطبعة ،ثم مكان الطبع ،ثم سنة الطبع ،ثم الجزء (إن وجد) ،ثم الصفحة.


الدوريات (المجلت) :يذكر اسم صاحب المقال كامل ،ثم عنوان المقالة ،ثم اسم المجلة وتحته خط،
ثم رقم المجلد (ان وجد) ،ثم رقم العدد ،ثم تاريخ اإلصدار ،ثم أرقام الصفحات.

.7

تدرج الهوامش على نحو آلي.

.9

تحتفظ المجلة بحقها في إخراج البحث وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في النشر

.8

أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم للنشر في أي جهة أخر

 .10ترسل البحوث إلى عنوان المجلة :جامعة بابل /كلية التربية األساسية  /مجلة الكلية ،أو إلى البريد
اإللكتروني (.)mcbe_babylon@yahoo.com

عرقي ،ولمرتبة األستاذ المساعد
 .11أجور النشر للعراقيين :لمرتبة المدرس فما دون ( )40000دينار ا
( ،)60000ولمرتبة األستاذ ( .)75000وأجور النشر لغير العراقيين )100( :دوالر أمريكي.

 .12يدفع الباحث مبلغ ( )25000دينار عن كل صفحة اضافية إذا زاد البحث عن ( )25صفحة.
 .13للمجلة أو من تخوله حقوق الطبع والنشر الورقي وااللكتروني
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مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية
المحتويات

ت
.1

.2

إسم الباحث

عنوان البحث

الباحثة مريم فاضل خليف شرقي

مهارات ىالتفكير الجانبي عند طالبات المرحلة

أ.د حيدر مسير حمد هللا

األعدادية

الثورة الحسينية في َّ
سي الحديث
الش ْع ِر ال َف ِار ِ
«من الصفوية حتى القاجارية» أنموذجا

الدكتور مهدي يعقوب فرحاني

التحديات التي تواجه معلمي التربية االسالمية

م.م.احمد قاسم حسين الباوي

الحدود الدستورية لثنائية السلطة التشريعية في

لمياء حليم عبد العظيم علوش

في مديرية تربية المحاويل في محافظة بابل

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

14-1

أ.م أمجد مرزة عودة

االشراف التربوي ودوره في التغلب على

.3

الصفحات

النظام الدستوري العراقي

لقاء مهدي سلمان

التحليل الجغرافي ألمراض الجهاز التنفسي في

أ.د.جواد كاظم الحسناوي

أحكام اعتماد المحلل المالي في سوق االوراق

سعاد جاسم محمد الكرعاوي

مدينة الحلة

المالية -دراسة مقارنة

م.م ميس كريم عبيد حميد العلوان
أ.د .سماح حسين علي الركابي
الباحث  :ثناء منسي عباس

الكفاءة اللغوية لدى التالمذة المضطربين
سلوكيا وانفعاليا

القصف االسرائيل على العراق عام .1981

45-28

65-46
79-66
107-80

أ.د عبد السالم جودت الزبيدي

124-108

م.د .رباح مرزه المدحتي

143-125

أ.م.د .رياض هاتف عبيد

دور اعضاء مجلس االمن الدولي ازاء

27-15

الباحث .امير كاظم جواد كاظم

االجراءات الدستورية لتعديل الدستور

االستاذ الدكتور .حسين جبار

(دراسة مقارنة)

154-144

النائلي

آلية المصرف الجسري

الباحث م.لمى وهاب ابراهيم
منى يوسف حسين

المنهج الصوتي بين علماء التجويد وعلماء

صبا فريد برتو

العربية في األَندلس

IV

164-155
185-165
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.13

مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية

الســـيموالكر في عنــوان الرواية العربية
رواية( نزاز) لطالل مرتضى أنموذجا

دراسة تحليليه لمحتوى كتب الفيزياء للمرحلة

اإلعدادية في ضوء أبعاد التربية الفضائية

استعمال النص المعدل في تدريس قواعد

.14

اللغة العربـــية للصف الخامس العلمي وأثره

المشكالت البيئية المتوافرة في كتب

أ.م.د جنان محمد الخفاجي

االجتماعيات في المرحلة االبتدائية

الباحث رؤى علي مهدي كاظم

وعدد من المعادالت الرياضية في منطقة

م.د مها مزهر گاني المرشدي

في تشكلها وتوزيعاتها الجغرافية حتى عام

2015م

.19

.20

.21
.22
.23

263-241

أ.د.علياء حسين أبو راضي

االراضي الوقفية في محافظة المثنى دراسة

.18

240-229

أ.م سعد عبد الرزاق الخرسان

الفرات االوسط
.17

م.م  .إيمان أمين مجيد

228-209

رانيا حميد كتاب

تحليل خصائص الجفاف بإستعمال مؤشر SPI
.16

م.د .هديل علي كاظم

208-186

بهاء عبد األمير مسعر

في تنمية التعبير الكتابي

.15
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الــــعنصر النـــــسوي في الـــــقوة الـــــجوية
الـــــعراقيــــة ( فائزة العزاوي انموذجا )

درجة استعمال مهارات الحكمة االختبارية لدى

طلبة الجامعة في ظل التعليم االكتروني

األحزاب السياسية ودورها في تدعيم النظام

م .د .رشا جميل علوان
م.د .ابراهيم خليل عيدان الجارهللا

346-331

م.د.أنس عباس غزوان

السي ِ
اْل َت ْك ِويَن ُ ِ
اقَّي ُة َّ
وي ُة َوأَ َثُرُها ِفي َت ْح ِدْي ِد
الن ْح َّ
ْ
ات َ
الم ْعَنى
َ

أ.م.د.حي َدر علِي حُلو ِ
الخْر َسان
َْ َ ُ

التهجين الشكلي في الخزف المعاصر

الحركة العلمية في مدينة ميهن خالل العصر

اإلسالمي

V

308-284

330-309

م.م .أحمد هاشم جواد

الديمقراطي في العراق بعد عام 2003

283-264

372-347
390-373

م.م رائد محمد عبود

411-391

أ.م.د .علي منفي شراد

428-412

العدد 54
المجلد 13

.24

مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية

دور شارل ديغول العسكري ()1940-1939
ظاهرة التحرش الجنسي دراسة في االسباب
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حسين كاظم محسن العبادي
أ.م .د .وائل جبار جودة

أ.م .هناء حسن سدخان

.25

واالثار لطالبات المرحلة الثانوية

.26

اءات القر ِ
م ِ
التشابك المعرفي بين القر ِ
ِ
آنية
ظاهُر
َ
ِ
التفسير البياني
و

أ.م.د .عماد فاضل عبد

التأصيل القانوني لحقوق الملكية الصناعية

عبد الحمزة بخست صخيل

دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الديوانية

.27

أ.م.د خيري الدين كاظم عبيد

(دراسة مقارنة)

سوسيولوجيا القبيلة العربية قبل اإلسالم

.28

م .م .عبد الحكيم عبد الزهرة حسن

(قراءة ثقافية في شواهد معجم أساس

البالغة ,للعالمة جار هللا الزمخشري

أ .د .خضير درويش

ت538هـ)

تك اررات األفعال المساعدة المكتوبة والمتحدثة

.29

م.د ميس فليح الجباوي

المستخدمة من قبل طالب اللغة اإلنكليزية

كلغة اجنبية /ثانية وفقا لبيانات مدونة اللغة

م.د نغم جعفر مجيد

اإلنكليزية األمريكية المعاصرة

كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي
.30

صبا شريف جواد

ا.م .رزاق حسين عبد معين

(ت175:هـ791/م) مصد ار لدراسة الحياة
االجتماعية لإلماء والجواري

451-429

486-452

487-501
502-520

521-545

546-558

559-577

درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في إعداد

.31

وتفعيل الرسائل العلمية لدى الحاصلين على

ساره نزار الشيخ

درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة

578-601

تشرين
.32

التواصلية وتأثيرها في الفن

.33

وآثارها التربوي ُة في
األوبئ ُة والجو ُ
ائح والباليا ُ
الق اَر ِن الكريمِ

افراح كاظم حسن الياسري
احمد فاضل فرهود
رياض جواد كاظم

أ.د عامر عمران الخفاجي
VI

602-614
631-615
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المركز القانوني للحارس القضائي على
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م.م .محمد سلمان شكير

المصرف

الباحث  :سداس جواد عليوي

.35

قيمة الصبر في سور الدعوة السرية

.36

أثار الدعوى المدنية الناشئة عن المسؤولية
العقدية

م.د بان سيف الدين محمود

المجلس التحقيقي كإجراء لتضمين منتسبي

الباحث .أحمد كرو غضبان

.37

أ.د محمد طالب مدلول

قوى األمن الداخلي في العراق

األستاذ الدكتور.إسماعيل صعصاع
غيدان البديري

(دراسة مقارنة)
.38

الباحث :محمد حسام هاشم

جريمة التمارض للتخلص من الخدمة

أ.د .لمى عامر محمود

العسكرية  -دراسة مقارنة

أثر استخدام استراتيجية األمواج المتداخلة في
.39

التفكير الجانبي لدى طالب الصف الرابع

العلمي في مادة الرياضيات

أثر تمرينات خاصة في تطوير التوازن (الثابت

.40

المتحرك) ومهارتي الدحرجة بالكرة ودقةالتهديف لالعبي كرة القدم الناشئين

.41

سياق الحال وأثره في االحتمال النحوي في

القرآن الكريم

أ.د.مازن هادي كزار

أ.د.حيدر طارق كاظم

الديناميكية السببية لخفض اضطراب تشتت

714-693

731-715

744-732

770-745

790-771

أ.د شامل محسن هادي
كرار علي جدوع عبيد الشمري

قوة التحمل النفسي لدى معلمي التربية

أ.م.د نغم عبدالرضا عبدالحسين

الخاصة

عدي حسين طعمه

براءات االختراع والعالمات التجارية

أ.د .سماح حسين علي

(دراسة تحليلية مقارنة)
.45

692-677

أمثال عامر عبادي العبادي

االستيراد الموازي كأثر الستنفاد في أطار
.44

676-662

أ.د.احمد عبداالمير حمزة

د .حسين علي محمد

االنتباه لدى األطفال المصابين بالتوحد"

.43

661-650

أ.م.د .مريم احمد ابو عليم

"بناء برنامج تدريبي قائم على النظرية
.42

م  .عاطف عبد علي دريع

649-632

الواقعية السحرية في عروض مسرح الطفل

م.د احمد كاظم منصور

العربي مسرحية سندريال أنموذجا

VII

810-791

828-811

843-829
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الحديث اإلبداعي وعالقته باألسلوب المعرفي

.46

أ.م.د.عالء عبد الحسين شبيب

(الشمولي – التحليلي) عند طلبة المرحلة

الحسيناوي

االعدادية
.47

االيقاعات السمعية والبصرية للممثل في

م.حيدر محمد حسين

العرض المسرحي العراقي

ترجمة المختصرات الطبية اإلنجليزية الى

.48

اللغة العربية في الموقع االلكتروني لوزارة

د .سعد بن سالم الشمراني

الحذاق في غلطات الجامي
امتحان األذكياء و ُ
في الفوائد الضيائية

د .بكر عبد صالح عباس

الصحة السعودية دراسة تحليلية

.49

الصميدعي

محمد الكردي السهراني الشهير بمنال زاده

(تبعد  1070هـ) دراسة وتحقيق
.50
.51
.52

.53

.54

المعتقدات التقويمية للفشل األكاديمي لدى

طلبة الجامعة

النظرية النفسية في األدب
التحليل المكاني لحقول تربية الدواجن في
محافظة كربالء

التنمر وتمثالته في النص المسرحي العراقي

المعاصر مسرحية حفلة الماس انموذجا

881-867

891-882

905-892

د .فاطمة هوان محمد

906-918

م .د .علي جبار جلوب العيساوي

919-927

م.م علي كاظم جواد الخزاعي

920-954

م.م ضياء جوده كاظم جابر

م.م بشار صباح جابر كاظم
أ.م.د .نغم عبدالرضا عبدالحسين

الحكمة لدى معلمي التربية الخاصة

983-955

1002-982

أ.د .هاشم راضي جثير

بالتقويم لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم

الرياضة
.56

866-844

ضحى ميثم نعمة عبيد العكيلي

معوقات تعليم اللغة العربية الكترونيا وعالقتها
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التنافس الدولي حول مستعمرتي ارتيريا

أ.م.د .محمد عباس محمد

م.د .أيام مشهد كاظم العبودي

وجيبوتي ()1960-1885

VIII

1017-1003

1037-1018

العدد 54
المجلد 13
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.58

مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية

دور جامعة أم القرى في تعزيز الهوية الوطنية

لدى طلبتها من وجهة نظرهم

ِ
النحوي
التوجيه َّ
التوسط في َّ
أثر
الفصل و ُّ
ُ
بين العوامل غير الحرفية ومعموالتها في
كتاب ُّ
للسمين الحلبي
الدر المصون َّ

الباحثة.تمارة غازي محيي عباس

حماية القضاء الدستوري للحقوق االقتصادية

أ.د.حسين جبار النائلي

.60

التزامات العقود الماسة بأمن الدولة الخارجي-

.61

ِ
كتاب الل ِ
ويم ِ
ابع العلمي
غة
للصف الر ِ
العربية َّ
ْتق ْ ُ
ِ
في ِ
الجودة َّ
ِ
الشاملة
معايير
ضوء

دراسة مقارنة -

الباحثة ساجدة موسى الجوهر

العمليات الجيومورفولوجية وتنميتها سياحيا

أ .د سرحان نعيم الخفاجي

التلوث البصري في مدينة القاسم وتأثيراته

م.م عمار عبيس شمبارة الجبوري

البيئية

1073-1060

1088-1074

1119-1089

1146-1120

1174-1147

1196-1175

م  .م عبد الكريم عباس كريم گهار

الخضراء وتفعيل اهداف التنمية المستدامة

أ.م.د عباس فاضل عبيد الطائي

توظيف الشخصية القرآنية في الشعر الحلي

أستبرق مهدي خضير

(دراسة جغرافية)

أ.د .أمل عبد الجبار

المعاصر

أثر استخدام أسلوب القصة المتفرعة في
.66

1059-1038

م.م عالء عبيس شمبارة الجبوري

دور الطاقة المتجددة في توفير الوظائف

.65

الدكتور محمد علي سالم

العامري

في منطقة الوركاء الحضارية

.64

بدور علي موسى محمد

م .د جاسم عبد علي جعفر

سبل الحفاظ على المواقع االثرية من تأثير

.63

د .عبدهللا سعد العتيبي

أ .د .وائل عبد األمير الحربي

البنيان القانوني لجريمة اإلخالل أو الغش بتنفيذ

.62

د .عبدهللا فالح الذيابي

الباحثة .إنصاف كاظم صافي

(ت756ه)
.59
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1225-1197

1239-1226

الرباب صفاء احمد رزين
أ.م.د .رسل عاصم عبود

تحسين مهارة القراءة لدى طالب المرحلة

أ.م.د .نادية حميد

المتوسطة في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

IX

1255-1240

العدد 54
المجلد 13

.67

.68

مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية

الباحثة :زينة فاروق محمد حسين

مسؤولية الحماية لألشخاص أثناء الكوارث

الخليلي

الطبيعية

بنــيـة الزمـن فـي (أنــــا) العقــاد

م.د .نبيل هادي ناهي
أ .م .د .كريم خضير فارس

العربية كلية التربية للعلوم االنسانية  /جامعة

المسعودي

كربالء

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على انماط

.70

التعلم السبعة في التحصيل لدى طلبة كلية

.71

فلسفة الجمال لدى البير كامو

م .بثينة كريم عطشان الحمداني

أ.د .محمد حميدمهدي المسعودي

التربية االساسية

أ.م.د .مهند علي نعمة
م .هدى طالب طراد

فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تحصيل

.72

طالبات الصف الخامس االدبي في مادة

.73

الت ِ
العامية و َّ
يسير
َ
دراسة صوصرفية

1269-1256

أ .م .د .سرمد عامر عباس

معوقات تدريس البالغة عند طالب قسم اللغة
.69
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أ.م وصال مؤيد خضير

االدب والنصوص

م.د عالء صالح عبيد

X

1281-1270
1304-1282

1323-1305

1338-1324

1354-1339

1369-1355

