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 بابل: جامعة / واإلنسانية التربوية للعلوم األساسية التربية كلية مجلة في النشر شروط      
العلمية والمنهجية  أكاديميا، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على األصول أن يكون البحث .1

 المتعارف عليها في كتابة البحوث األكاديمية.
للغة العربية  ونوع الخط المستخدم(، 14) مطبوعة بحجم الخط( 25) تزيد صفحات البحث عن أال .2

Simplified Arabic وللغة اإلنكليزية ،Times New Roman. 
واإلنكليزية  المفتاحية باللغتين العربيةيكتب عنوان البحث واسم الباحث ومكان عمله والملخص والكلمات  .3

 واضح. على نحوو 

وأن تشمل العناوين والبيانات ة، فضل أن تكون الجداول واألشكال مدرجة في أماكنها الصحيحي .4
 سم(. 11) اعى أال تتجاوز أبعاد األشكال والجداول حجم الصفحةر يو اإليضاحية الضرورية، 

 سن استخدام المصادر والمراجع، وتثبيت هوامش البحثوح ،بدقة التوثيق أن يكون البحث ملتزما .5
 .جعه في نهاية البحثاومر 

 اآلتي:على النحو تدرج المصادر  .6

 :ثم (ن وجد)إ، ثم عنوان الكتاب، ثم اسم المحقق أو المترجم ذكر اسم المؤلف كامل  ي المصادر ،
، ثم (ن وجد)إثم الجزء ثم مكان الطبع، ثم سنة الطبع،  ،، ثم اسم المطبعة(إن وجد)رقم الطبعة 

 الصفحة.
 )عنوان المقالة، ثم اسم المجلة وتحته ثم  ،اسم صاحب المقال كامل  : يذكر الدوريات )المجلت

 .م الصفحاتارقأثم ، ، ثم رقم العدد، ثم تاريخ اإلصدار(ان وجد)خط، ثم رقم المجلد 
 .آلي على نحوتدرج الهوامش  .7

 لنشر في أي جهة أخرل أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم .8

 في النشربما يتناسب وأسلوبها  اج البحث وإبراز عناوينهتحتفظ المجلة بحقها في إخر  .9

لى البريد أو إ ،/ مجلة الكلية عنوان المجلة: جامعة بابل/ كلية التربية األساسية إلىترسل البحوث  .10
 (.basic.education.babylon@gmail.comاإللكتروني )

 قي، ولمرتبة األستاذ المساعدادينار عر  (41111) لمرتبة المدرس فما دون  ين:للعراقي أجور النشر .11
 دوالر أمريكي.( 111لغير العراقيين: )أجور النشر و  (.75111) ولمرتبة األستاذ(، 61111)

 ( صفحة.25)عن  إذا زاد البحثعن كل صفحة اضافية  ( دينار25111)يدفع الباحث مبلغ  .12

 والنشر الورقي وااللكتروني طبعللمجلة أو من تخوله حقوق ال .13
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 المحتويات

 الصفحات إسم الباحث عنوان البحث ت

1.  
مكنزي  و  -الشركات االجنبية العاملة في العراق كري 

 18-1 علي عبد الرحيم محمد الدليمي.م.م اندرو وير أنموذجا  

2.  
"إتجاهــات طلـبة كلية التــربية األساسية نحو مهنــة 

 32-19 ء زعيبل جبرم. د. شفا "التدريـس

 57-33 حمزة هاتف عبد عويز الجبوري م.د. الوعي االجتماعي وعالقته بجودة اتخاذ القرار  .3

 وسام عبد الحسن كاظم االستغراق الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة  .4
 85-58 أ.د عماد حسين عبيد المرشدي

5.  
مظاهر االنزياح  وأنواعه في شعر مجير الدين بن 

 تميم

 ر نعيم عموري الدکتو 

 الدکتور حسن دادخواه تهرانى
 احمد نوشي الغراوي 

86-114 

 م.د. ماجد مهدي ذياب منهج الشيطان في إضالل اإلنسان  .6
 128-115 م.د. نادية سالم عيسى

7.  
 اثر التقديم والتأخير في ديوان السيد حيدر الحلي

 

 زين العابدين محمد حسين
 أ. م . د حمزة خضير افندي

 متقي د. امير مقدم
129-158 

8.  
مالءمة درجة الحرارة لزراعة محاصيل الخضر 

 وادي نهر الفرات في العراق الشتوية في
 الباحث احمد كصاد عاجل

 173-159 أ. د. صالح عاتي الموسوي 

9.  

التحليل االحصائي المكاني لزراعة القمح في ريف 
تحليالت البقع الساخنة  خرائط قضاء كركوك باستخدام

 والباردة
 195-174 د اسماعيل احمدد.مرا

10.  
التفكير االيجابي  لمدرسي اللغة العربية وعالقته 

 لطلبتهم  بالتحصيل الدراسي

 رسل جاسم ابراهيم

 العرنوســــــــيحربي د ضياء عويد .أ
 س الجرياوي راسم أحمد عبي   .م.د. أ

196-205 

11.  
الحاجة الى المعرفة وعالقتها بتحصيل مادة الجغرافية  

 229-206 أ.م.د. عقيل فالح عبود الصف الخامس  األدبي.لدى طالبات 
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 الباحثة. أفراح جابر راضي الهاللي السببية في الفكر اإلسالمي  .12
 249-230 أ.د. عامر عمران الخفاجي

13.  
اثر استراتيجية االتصال في تحصيل مادة الجغرافية 

 لدى طالبات الصف الرابع االدبي

 الباحثة : افراح محمود كريم
 محمد كاظم منتوب الحمدانيأ. د. 

 أ.م.د. أسامة صاحب منعم
250-277 

 م.م. سالم جابر محمد الجبوري  الحوار وحسمه في القرآن الكريم )دراسة تحليلية(  .14
 306-278 نورس ابراهيم جاسمم.م. 

15.  
خصائص البحث والمنهج اإللهي في الثوابت 

 327-307 م. م. محمد جابر علوان والمتغيرات القرآنية

16.  
طوير ااًلنشطة الت عليمية في كت ِب ااًلجت ماعيات  للصف ت  

 الخامس ااًلِبت دائي في ضوء مِبادئ الت علم النشط

 الِباحثة: طيِبه حسين هادود
 أ.م .د حيدر حات م العجرش

 أ.د محمد ضايع حسون 
328-342 

17.  
-2008(الطقوس في الرواية النسوية العراقية 

2019) 
 م.زيد مظفر مرزة سليمان

 359-343 م.د. مهدي عبد األمير مفتنأ.

18.  

جهات نظر معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية حول 
استخدام األساليب الالمنهجية في تحسين األداء 

 الشفهي لطالب المدارس الثانوية العراقية

 اروى حارث حسن العزاوي 
 أ.م. صبيحه حازم دحام

 أ.م.د. عبد علي نايف حسن
360-375 

19.  
الحرب األهلية النيجيرية في رواية ما بعد صدمة 

 نصف الشمس الصفراء"" شيماماندا أديتشي
 م. رغد شاكر دعير

 385-376 أ.م. أفراح عبد الجبار عبد الصاحب

20.  
الكفايات االنتاجية لمعلمي المواد االجتماعية في 

 المدارس الحكومية و االهلية

 الباحثة : نور كريم دحام المرشدي
 بد الخفاجيأ. م. د. جنان محمد ع

 مثنى عبدالجبار عبودأ. م. د.  
386-405 

21.  
مات تزااالل بررات الفلسفية / األخالقية لفرضمال
 421-406 فارس كريم محمد على الدولة يةتعويضال
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22.  

استخدام االشكال الضعيفة في الكلمات الوظيفية 
االنجليزية كما يلفظها المتعلمون العراقيون للغة 

 في الجامعة: دراسة وصفية االنجليزية كلغة اجنبية
 430-422 م. فرقان عبد الرضا كريم الطائي

23.  
 امارات الساحل العمانياالوضاع الصحية في 

 449-431 ايهاب حسين علي حسينم.د.  1945-1971

24.  

 االحتياجات التدريبية لمعلمي المواد االجتماعية في
على  الحكومية التعليمية والمدارس  مدارس العميد

 وما وراء المعرفية رية المعرفيةالنظ  وفق

 كرار حسين كاظم عيدان المعموري 
 إبراهيم رزوقيأ.م. د عالء 

 أ.د محمد عبيس حميد
451-475 

 493-476 م.م.خالد عبيس محسن المدرسة العرفانية في التفسير الياتها ومبانيها  .25

26.  
في كتابه ) حياة الحيوان الكبرى (  العالم الدميري 

 منهجه ومحتواه
.م . د عبد الرحمن عبد هللا أ 

 508-494 الصراف

27.  
النصُّ الموازي مراجعة نقدية لعتباته التأسيسية توزيعًا 

 526-509 د. دجلة صّبار منذور واستدراكاً 

28.  

أثر استراتيجية )تعلم , افهم , نمذج( في تحصيل 
تلميذات الصف الخامس اإلبتدائي في مادة قواعد اللغة 

 العربية.

 عزيز العسلي نبأ قاسم مهدي
 أ.د. زينة جبار غني األسدي
 أ.م.د.عبد الهادي كاظم كريم

527-541 

29.  

 تحليل محتوى كتب االجتماعيات
في المرحلة المتوسطة على وفق مبادئ المواطنة 

 المسؤولة

 الباحثة. صابرين محمد حمزه
 أ. م. د. عالء إبراهيم رزوقي

 أ. م. د. حنان عبد الكريم عمران
542-560 

30.  
ر اإلداري لدى الموظفين اإلداريين بالجامعات التنم

 582-561 غرم هللا بن دخيل هللا سابر العلياني السعودية في ضوء بعض المتغيرات

31.  

تحليل محتوى كتاب تاريخ أوربا وأمريكا الحديث 
والمعاصر للصف الخامس االدبي على وفق مهارات 

 التفكير المستقبلي

 قاسم ضاري مهدي الحسناوي 
 أ.م.د مهدي جادر حبيب الكالبي

 أ.م.د محمد رسن السلطاني
583-599 

32.  
اتجاهات تدريسيين قسمي التاريخ والجغرافية في كلية 

 التربية األساسية نحو التعليم المدمج واالعتيادي

 الباحثة: دعاء سهيل نجم
 أ.م.د.جنان محمد عبد الخفاجي

 أ.سعد عبد الرزاق
600-617 
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33.  
االجتماعية في كتاب  مدى توافر المسؤولية

 االجتماعيات للصف الرابع االبتدائي                                        

 بدور عالء عبد زيد صالح االسدي
 ا. د. حيدر حاتم فالح العجرش
 ا.م. سعد عبد الرزاق محسن

618-636 

34.  
مهارات  التعليم  الرقمي لمدّرسات التأريخ في المدارس 

 االعدادية

 . شيرين احمد فرجالباحثة
 أ. م. د جنان محمد عبد الخفاجي
 أ. م. د ماجد عبد زيد الخزرجي

637-650 

35.  
خصائص الشخصية االنبساطية في نصوص علي عبد 

 671-651 م.د جواد كاظم عبد االمير النبي الزيدي المسرحية 

 690-672 أ.م. د. غانم هاني كزار الناصريّ  زوال الحكم النحوي لزوال علته في العربية  .36

37.  
من طبقات الشعراء ... إلى ...  )) مصطلح الفحول
 709-691 . شيالن فتحي شريفم.د دراسة لغوية أنساب الخيول((

38.  
حق المرأة العراقية في الترشح لعضوية مجلس النواب 

 722-710 م.د انعام مهدي جابر بين النص الدستوري وتحديات الواقع

 735-723 م. د. عالء حسين خضير ساِمّية   من أصول   تأصيٌل لظواهر  لغوّية    .39

40.  
واقع الخدمات المجتمعية )التعليمية والصحية( في 

 755-736 م.م.  عادل مجيد كسار ريف مركز قضاء المحاويل المشكالت والحلول 

 دعاء رحمن عبود الجبوري  الهوية االسالمية و وسائل الحفاظ عليها  .41

 770-756 أ . د محمد طالب مدلول الحسيني

42.  
البيئة  الصفية وعالقتها بتحصيل مادة االجتماعيات 

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 الباحث : اكرم علي رشيد
 أ.م. د. مهدي جادر حبيب
 أ. د . علي جبار عبدهللا

771-788 

 علي كاظم جواد الخضير اضطراب المعالجة الحسية لدى أطفال التوحد  .43

 أ. م. د حوراء عباس كرماش
789-811 

 باسم نعمة صبر االنهزام الذاتي لدى تالمذة صفوف التربية الخاصة  .44

 833-812 أ.م. د. حوراء عباس كرماش

45.  
 Googleواقع توظيف استراتيجيات التدريس بمنصات 

 التعليمية المعتمدة في قسم التاريخ

 الباحث:  حسام دايخ حمزه
 أ.د. محمد كاظم منتوب الحمداني

 جحيشيأ.د. علي جبار عبدهللا ال
834-850 
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46.  
القيم االخالقية المتضمنة في موضوعات االدب 

 866-851 م. د. سجا جواد كاظم والنصوص للصف الرابع االعدادي

 فرح محمد عبد العزيز جبار        صفات الدولة في القرآن الكريم  .47
 893-867               أ.د. دريد موسى داخل األعرجي 

48.  
ت تطبيقه من وجهة نظر التعليم االلكتروني ومعوقا

 910-894 م. د. فارس جاسم محمد  مدرسي المرحلة الثانوية

 : فليحة حسن عليالباحثة جريمة ممارسة مهنة الصياغة بدون إجازة  .49
 926-911 أ. م. د. نافع تكليف مجيد

50.  
 -1974سياسة االتحاد السوفييتي تجاه اثيوبيا  

1984 
 لمى حسين عليالباحثة. 

 948-927 الكنديأ.د وفاء كاظم 

51.  
رؤية نظرية لالتجاهات الحديثة في كتابة الرسائل 

 الجامعية بتخصص طرائق تدريس اللغة العربية

هـدير خـضـيـر عـبـاس  البـاحثـة :
 كـاظـم السـعـدي

 د زينـة جـبار غـني االسـدي . أ
 أ.م. محمـد احمـد زكـي

949-959 

 ي م.م. مؤيد ناصر حسين الفتالو  عدد آيات األحكام  .52
 971-960 سارة إبراهيم منصور السعيدي م.م.

53.  

في التحصيل والمعنى  Hayes"أثر التدريس بطريقة 
الصف الخامس االبتدائي في   للحياة لدى تلميذات

 مادة العلوم"

 الخفاجي. زينب حسن عبيد  م م.
 972-1003 

54.  
 في خطاب الّسيدة القيم األخالقّية والتربوية الكبرى 

 يها الّسالم(فاطمة الّزهراء )عل

الباحثة. نور عباس حمزة علوان 
 الشريفي

 أ.د. يقضان سامي الجبوري 

1004-1025 

55.  
ودوره  االرشاداالجتماعي في المجتمعات المأزومة ....

 مقاربة سوسيولوجية تحليلية في التنمية االجتماعية

 أ.م.د أحمد جاسم مطرود
 وسام صالح عبد الحسينأ.م.د 

 تم.م فاطمة عبد علي الثاب
1026-1036 

56.  

اِئــل النَّحويَّــة عنـ د اب ن  ـــة في الم س  ِمي  ي  ــك ام الق  األح 
صـص458-سيـده)ت  ه( في الم خ 

 دراســة وصــفيَّــة تحليــليَّــة

 الباحثة: نقاء عبد الكاظم هادي
 1060-1037 أ.د. حيـدر فخري ميــران
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57.  
السيطرة المعرفية لدى طالبات المرحلة اإلعدادية 

 عالقته بتحصيل مادة التاريخو 

 رشا عباس محمد. الباحثة
 أ.د  محمد كاظم منتوب
 أ.م.د  عامرعجاج حميد

1061-1081 

58.  
تحليل المحفوظات الواردة في كتاب الصف الخامس 

 االبتدائي في ضوء المفاهيم الوطنية

 زينب عبد زيد عبد الكاظم الجبوري 
 ا.د.ابتسام صاحب موسى الزويني

 دي العامري ا.د. رائدة مه
1082-1105 

59.  
الحياة المبكرة لتوماس سانكارا في بوركينا فاسو لغاية 

1983 
 بيداء محمد شنيار

 1116-1106 جوده  جبار وائل. د. م.  أ 

60.  
لفكر أثر  الثورة الفرنسية واإلرساليات التبشيرية على ا

 1138-1117 أ.د. يونس عباس نعمة العربي في القرن التاسع عشر

61.  
 Jarchigudaiلمغولي سوبوتاي جارشيغوداي القائد ا

 Subutai1148-1139 د. رنا سليم شاكر م.1240 /  ھ 637ودوره العسكري لغاية عام 

 1163-1149 أ.م. د. أحمد جاسم مسلم  الكريم القرآن في الثقافية ودالالته الكناية أسلوب  .62

63.  
في تدريس  YouTubeتصور مقترح لتوظيف تطبيق 

 اعيات للمرحلة االبتدائيةاالجتم محتوى كتب

 جسار هاني مكاوي 
 أ.د. محمد كاظم منتوب

 أ.م. مي عبد المنعم صالح
1164-1183 

64.  
د المحسن الكاظمي و تجليات المقاومة في شعر عب

 يحيى السماوي 
 علي  راضي احمد الالمي .الباحث

 1208-1184 محمدي حسين مجيدأ.م.د.

65.  
الشعرية في  ألتناص القراني وأثره في أنتاج ألدالله

 شعر ابن ألرومي
 الباحث : محمد حمزة كريم ركبان
 1226-1209 أ.م.د. بشائر امير عبد السادة

66.  
العرض المسرحي العالمي  تمّثالت االفتراضية  في 

 1251-1227 م.د. عباس رهك حسن المعاصر 

: االختالف والتشابهالمأساة الكالسيكية والمأساة الحديثة  .67  1260-1252 حمدا عبد الخالق هيفاء 

68.  

تدريس مادة االجتماعيات باستراتيجية ترشيح  أثر
لدى المتشعب  تحصيل وتنمية التفكيرالاألفكار في 

 طالب الصف الثاني المتوسط
 1285-1261 أ.م.د. حسنين عدنان مرتضى

 سعدون  سمير غفران الباحثة 1989-1961فريقيا أأوضاع المرأة في جنوب   .69
 1296-1286 كنديال ماضي كاظم وفاء  د. أ
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70.  

درجة استخدام أساتيذ كلية العلوم اإلسالمية لألنشطة 
من وجهة نظرهم في ظل التعليم  والالصفيةالصفية 

 المدمج

د عالء عبدهللا عباس  الباحث م.
 1311-1297 الضاحي

71.  

زامنة وغير المت درجة توظيف المناقشات اإللكترونية
اإلعدادية  للمرحلةفي تدريس اللغة العربية  المتزامنة

 محافظة كربالء المقدسة مركز في
 1324-1312 م. د. جواد ضايع ديوان المسلماوي 

72.  
التغيرات الحرارية وأثرها على طول فترات التدفئة 

 لطاقة الكهربائية في قضاء بعقوبةوالتبريد وتجهيز ا
 د. عمر إبراهيم حسين م.

 1325-1350 

73.  
ني أسلوب الرد النحوي على النحاة عند الزنجا

 ه(655)ت
 م.علي مهدي حسن حسون 

 1366-1351 أ.م.د.نزار عبد اللطيف صبر برير

74.  
مشكالت استخدام التعليم االلكتروني في تدريس المواد 

 1381-1367 م.م احمد علي عبد الحسيني من وجهة نظر المعلمين  االجتماعية للصف السادس االبتدائي

 حسن كاظم كريدي التعلم لدى التالمذة ذوي صعوبات التمييز االدراكي  .75
 1404-1382 أ.د . عبد السالم جودت الزبيدي

76.  
لدى التالمذة المضطربين االنسحاب االجتماعي 

 سلوكيا وانفعاليا
 سبأ عباس ليل

 1421-1405 د عبد السالم جودت.أ

77.  
تحليل كتاب اللغة العربية للصف الثاني المتوسط في 

 ضوء مهارات التفكير الجانبي

 اء مهدي سالمالباحثة :زهر 
 أ.د. ابتسام صاحب موسى الزويني

 .د. محمد شاكر ناصر الربيعيأ
1422-1444 

78.  
التلوث البصري في مدينة  مستوياتجغرافي لتحليل 

 السماوة
 عبير حمزة عبد االمير الباحثة.

 1466-1445 أ.م.د يحيى عبد الحسن فليح

 1481-1467 ان الوطيفيد. داخل دم بنية تراسل الحواس في شعر كريم محسن الخياط  .79

80.  
االمثال في كتاب البرهان في وجوه البيان البن وهب 

 ه(335الكاتب )ت 
 سارة إبراهيم منصور السعيدي م.م. 

 عقيل صبحي حسن
 

1482-1491 
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81.  
 االعتداء على األموال في الشريعة والقانون العراقي

 

 عبدالباسط جميل علي
 سيد مهدي قريشيأ.د.

 سيامك جعفر زادهأ
1492-1514 

 القضائي بين الًزوجين بسبب العيوب الجنسية  ُالًتفريق  .82
 يمحمود معروف الكالل دلشاد

 یسرنق كخواهيرضا ن

یصالحال ی:مهد دكتورال  
1515-1523 


