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اسم البحث

امساء الباحثني

من – اىل

الخطاب الثلافي في مىاحهت الخجُُل واللطُعت والىرب الثلافي في هخاب
( ،حطب إبساهُم أو الجُل البدوي  ،شعس الثماهِىاث وأحُاٌ الدولت
العساكُت ).

م .د .عبدالسحمً عبد هللا أحمد
حامعت البصسة  /ولُت التربُت للعلىم الاوظاهُت

3543-3541

آلالُاث وألاطالُب الحجاحُت في هثر عصس ما كبل الاطالم

3

ّ
الخىثُف اللغى ّي ّ
اللي في كصائد محمد اإلااغىط ا ّ
والد ّ
لىثرًت

4

الىجىم والىىاهب في شعس شعساء الطبلخين الثالثت والسابعت مً
الجاهلُين كساءة في فُىىمُىىلىحُا الظىاهس
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وظم الخحىٌ في زواًت اللصس ألاطىد إلانى طالمت
الشعس ودوزه في حعصٍص الىعي الفىسيّ؛ َحائ َحت ُه ُس ْو َها أهمىذحاً
ِ
(دزاطت مىطىعُت)
عراب اللبر بين الىفي وؤلازباث
دزاطت في الىصىص اللسآهُت
اإلاحاواث بين اإلالاماث بدٌع الصمان الهمراوي (ث  398هـ ) وملاماث
حمُدي البلخي (ث  559هـ ) الفازطُت دزاطت اإلالازهت
الاطتهالٌ في زطائل ّ
غظان هىفاوي إلى غادة الظمان دزاطت طُمُائُت
عخبت الخصدًس في السواًت العساكُت ( )2017 - 2003م

للسوائُت أحالم مظخغاهمي
ّّ
عـابــس طــسٍ ــس
ّ
طُمُائُت في العىىان
ّ
دزاطت
ّ
ّ
ّ
اللغىٍت عىد ابً حني (ث392 :هـ)
كصدًت ألاحيام

13

ً
أهمىذحا
ملازبت جداولُت في هخاب طِبىٍه كىاعد الخخاطب اللظاوي
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الخباًً اإلاياوي لعىصسي الىُيل واليادمُىم في الترب اللسٍبت مً الحلىٌ
الىفطُت في محافظتي واطط ومِظان
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طُىٌ الامطاز في العساق اطبابها وامياهُت اطدثمازها

جلدًس حجم التربت اإلاىجسف بفعل الخعسٍت اإلاائُت وأزازها البُئُت في حىض
وادي هلي مسمً -كظاء زاهُت باطخخدام الخلىُاث الجغسافُت الحدًثت
الخحلُل البُئي للخلىر الجسزىمي في مُاه مدًىت البصسة
باطخخدام جلىُت الفحص اإلاُىسوبي FilmArray
العىاصس اإلاىاخُت وعالكتها باإلمساض التي جصِب محصىلي اللمح
والشعير في محافظت ذي كاز

أ.د ًاطس علي عبد الخالدي
م.م أطماء محمد صاحب معلت
حامعت اإلاثنى /ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت
ي
م .د علي محمد عاص ي ؤلاشٍسحاو ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ألاطاطُت
التربُت
حامعت ذي كاز  /ولُت
أ.م.د .حظً طعد لطُف
زائد علُىي شاٌع
حامعت اإلاثنى  /ولُت التربُت للعلىم الاوظاهُت
د  .فاطل حمد الغصيّ
د .عبدالفخاح إطماعُل عبدهللا أحمد
حامعت الحدًدة  /ولُت التربُت
م  .د .علي طىادي ظاهس الجىهس
حامعت الصادق /ولُت آلاداب
ا.د .زٍاض شيخت حبر
الباحث  :م .م  .حمُد فخىان حظين
حامعت ذي كاز  /ولُت الاداب
ا.م .د علي هاشم طالب
حامعت اإلاثنى /ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت
أ.م .د .محمد عبد الحظين هىٍدي
ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت /حامعت اإلاثنى
م .م  .أطاوز هاجي حظين الحظىاويّ
اإلادًسٍت العامت للتربُت  /اإلاثنى
عباض وظُم
ا.م .د .بخىٌ ّّ
ولُت آلاداب
حامعت بغداد ّّ /
ّ ّ
محمد هىان
عالء
اعيّ
م .د .علي حاطب الخص ّ
ّ
حامعت البصسة ّ /
ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت
م.م .أحمد غاهم عبد الحمصة
حامعت اإلاثنى /ولُت التربُت للعلىم ؤلاوظاهُت
أ.م .د .اهخظاز ابساهُم حظين اإلاىطىيّ
الباحثت :شهساء مهدي صالح
ا.م.د .كص ي فاطل عبد آٌ وشاح
حامعت اإلاثنى  /ولُت التربُت للعلىم الاوظاهُت
أ.م.د .عبير ًحيى أحمد الظاهني
ولُت التربُت /حامعت اإلاظدىصسٍت
ا.م.د .شىسي إبساهُم الحظً
ـجامعت البصسة  /ولُت آلاداب
م .د  .شاهس عبد عاًد الصٍدي
مدًسٍت التربُت في محافظت ذي كاز
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ا.د .شًٍ العابدًً علي صفس
حامعت هسهىن/ولُت التربُت للعلىم الاوظاهُت
جحلُل حغسافي للحد السٍفي والحظسي إلادًىت ازبُل
د .هادًت طلعذ طعُد
ولُت آلاداب  /حامعت صالح الدًً
الاوطاع الاكخصادًت لإلدازة ألامسٍىُت خالٌ عهد السئِع طدُفً حسوفس م.م علي حىاد واظم اإلااليي
حامعت ذي كاز  /زئاطت الجامعت
ولُفالهد ()1889-1885
أ.د .عماز محمد علي الطائي
الُاهىز زوشفلذ ودوزها الظُاس ي والاحخماعي في الىالًاث اإلاخحدة
بسهت احمد حجُل
الامسٍىُت ()1945-1933
حامعت اللادطُت/ولُت التربُت
م.د .باكس عبدالياظم علي الىسعاويّ
حامعت ألامام حعفس الصادق(الىجف)  /ولُت
جدابير ميافحت الفظاد وفلا الجفاكُت الامم اإلاخحدة إلايافحت الفظاد
اللاهىنّ
دزاطت جطبُلُت لبُان مدي مىائمت الدشسَعاث العساكُت لها
م .د صباح فُاض طالض الجُاش ي
حامعت اإلاثنى  /ولُت اللاهىنّ
م .م وطام واظم شغير
حسٍمت التزوٍس الىمسوي (دزاطت ملازهت)
حامعت اإلاثنى  /ولُت اللاهىنّ
ّ
هاصس الىسادي
ّ
م .صالح عدهان
الحىىت الظُاطُت لدي الىاخبين
ولُت التربُت الاطاطُت /حامعت واطط
م .حال ًحيى البدًسيّ
حامعت اللادطُت /ولُت التربُت للبىاث
لدي طلبت الجامعت الخفىير اإلاصدوج وعالكخه بالحظاطُت الاهفعالُت
م.د حلُم العىىىش ي
مدًسٍت جسبُت الدًىاهُت
جحمل الصوج للمظئىلُاث ألاطسٍت وعالكخه بإدزان الصوحت لجىدة الحُاة :د .منى بيذ عبدالعصٍص الخىُني
حامعت ألاميرة هىزة بيذ عبدالسحمً  /ولُت
دزاطت مُداهُت في مدًىت السٍاض
ن
الخصامُم والفىى ّ
م .زائد زمثان حظين الخمُمي
مدي التزام معلمي اللغت العسبُت في اإلادازض الابخدائُت بأخالكُاث مهىت
اإلادًسٍت العامت لتربُت ذي كاز /جسبُت السفاعي
الخعلُم وؤلابداع اإلانهي مً وحهت هظس اإلاعلمين أهفظهم
ي
ا.م.د .مسٍم محمد العمس ّ
دوز الطباعت الفىُت الجسافُىُت في إزساء العملُت الخعلُمُت باإلاملىت
حامعت ألاميرة هىزة بيذ عبد السحمً  /ولُت
العسبُت الظعىدًت
الخصامُم والفىىن
زىاء إبساهُم فاطل الشمسيّ
مملىت بىجان -دزاطت في الجغسافُت الظُاطُت
مدًسٍت جسبُت البصسة
ا.م .د حظً عطُت عبد هللا
مىكف الفسٍد فىن جيربُتز مً أشمت غادًس عام 1911
شٍيب فاطل ماٌع
حامعت اإلاثنى  /ولُت التربُت للعلىم الاوظاهُت
ا.دُ .طعاد هسٍم ُخ ّ
ّ
ّ
شُف
ألاصىلُت
البهائي
أفعاٌ الىالم غير اإلاباشسة في مباحث
ُ
ّ
الباحث .محمد طُاء ًىطف
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