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جامعة القادسية –جملة علمية حمكمة تصدرها كلية الرتبية   

 عدد خاص  

 قواعد النشر
تسعى مجلة القادسية إلى نشر البحوث اإلنسانية والتربوية الرصينة التي لْم تنشر سابقاً في مختلف حقول 

 ، على النحو اآلتي:المعرفة

 حثه في المجلة.أْن يتقدم الباحث بطلب تحريري معنون إلى رئيس هيئة التحرير لغرض نشر ب-

أْن تحتوي صفحة الغالف على عنوان البحث واسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه البريدي ومكان -

 االلكتروني ورقم الفاكس إْن وجد.عمله وعنوانه على البريد 

( صفحة يتحمل الباحث 20( صفحة وفي حالة زيادة البحث عن )20أْن ال يتجاوز عدد صفحات البحث )-

 قي عن كل صفحة.( دينار عرا500مبلغاً قدره )

 يشترط أْن ال تكون البحوث المرسلة  للنشر قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى.-

رجه وال تعاد اصصين من داخل القطر وخمتختخضع البحوث المقّدمة إلى المجلة للتقويم العلمي من لدن -

 الموضوعات المعتذر عن نشرها.

 ثه.تنشر البحوث باللغتين العربية واإلنكليزية وعلى الباحث تقديم ثالث نسخ من بح-

 ( سم وبمسافة مضاعفة.21x30يقدم البحث مطبوعاً على ورق جيد قياس )-

 على الباحث تقديم ملخص لبحثه باللغتين العربية واالنكليزية.-
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بحث على النحو التالي: خالصة البحث، ثمَّ الخالصة باللغة الثانية ثم متن البحث وثم الهوامش ثم يرتب ال-

 مصادر البحث.

ترقيم حسب أسبقية ذكر المصدر. وتذكر في النهاية على الوجه تُذكر هوامش البحث: باتباع أسلوب ال-

 اآلتي:

 د، ثّم العدد ، ثم السنة.اسم المصدر، ثم اسم المؤلف، ثم مكان النشر وتاريخه، أو اسم المجلة، ثمَّ المجل-

ل على قرص مرن )  (.CDيُحمَّ

تُطبع جميع الجداول والرسوم البيانية على أوراق منفصلة بمعدل جدول واحد لكل صفحة وأن يكون -

 رسم البياني مرقماً ومحتوياً على عنوان مختصر يدل على محتوياته.الجدول أو ال

 .تعتمد المجلة على مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر في ضوء األسعار السائدة-

يمكن نشر االعالنات التي تساهم في إظهار الجانب العلمي والصناعي واالقتصادي لقاء هبة مالية تقدمها -

 الجهة المستفيدة.

 

 

 



 

 

جامعة القادسية –جملة علمية حمكمة تصدرها كلية الرتبية   

 احملتويات 

 لنحو العربي. النظرية واتجاهات التأليف ) إشكاالت ومعالجات( ا
ار الباحثة شيماء                   .م.د.عصام عدنان رحيم اليارسي  أ   حميد عبد الني 

1 -  31 

في التحصيل والدافعية العقلية لدى تلميذات    اثر استعمال استراتيجية بيداغوجيا الفارقية 
 الصف الخامس االبتدائي 

  
 أ.م. وصال مؤيد خضير الحسين 

32-  100 

 أثر التطور العلمي والتأريخي على تعديل الدستور 
 أ.م.د. وليـد حســـن حميــد الزيـادي

101 -117   

 إشكالية اللغة الشارحة

 رحيم خضير طوفان .دم.

118 - 143 

 م 1993االثار االجتماعية لالستيطان الصهيوني في فلسطين بعد اتفاقية اوسلو 

  يونس 
 الدكتور يوسف محمد فالح بن 

144 - 176 

  مدألرس العلمية  ا
م ـ  1142هـ/537ن أعالي الفرات في العصر العباسي المتأخر ) ف 

م( )هيت، حديثة، آلوس( 1251هـ/49  
 م  م.د عبد الواحد مخلف محمد الدلي                       أ.م.د  عالء مطر تايه الدليم   

177 - 203 

 اإلعراب وأثره في االحتراز للمعنى  
 م.د. صباح رحمن دايخ      

204 -  225 

 
 اإلمبراطور كركال وسياسته اإلصالحية 

 الدكتورة نورة مواس    

226 –  238   



 

 

جامعة القادسية –جملة علمية حمكمة تصدرها كلية الرتبية   

 احملتويات

( قراءة تاريخية  1979شباط   13   - 1978اب  28التطورات السياسية الداخلية في إيران )

 في كتابات صحيفة االهرام المصرية 

 م.د. عدنان عبد الهادي سرحان الخالدي     

239 – 263 

 التنبؤ الوجداني لدى طلبة الجامعة       

 علي ناظم جبار                     ا.م.د هشام مهدي كريم الكعبي

264 –288 

 الثقافة التاريخية لدى طالب الصف الخامس االدبي       
 يدـــــي حمـــسجى راض                           رسمية عبد الحسير  حمادي

289 - 300  

  -من رجال ثورة العشرين في المنتفق   (1969 – 1889الشيخ إبراهيم اليوسف الركابي ) 

 صفحات من سيرته االجتماعية ونشاطه السياسي في العراق

 م. د. حيدر علي خلف العكيلي

301 - 338  

العبء المعرفي في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف الثاني المتوسط  في ثانويات المتميزين  
 والمتميزات 

 م.م. جاسم حسان حميدي 

339 – 370 

   القيم العلمية وعالقتها بالمهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة االعدادية 
   م. أحمد عباس كريم     

371 - 394  

تحليل مستوى ممارسات المسؤولية اإلجتماعية في الجامعات العراقية كمدخل تفاعلي مع  

 راء عينة من التدريسيين في جامعة القادسية دراسة استطالعية آل    - ع مالمجت

 م.م. شيماء ياس خضير               ختام دخن حمزة 

 

395 –342   



 

 

 
 
 

   التنبؤي في تحصيل الفيزياء والتفكير المجرد لدى طالب الصف الرابع العلمي  اثر  النموذج 

 أ.م.د. مسلم محمد جاسم 

434 -  449 

The Inseparable relationship between Psychology and 

Literature 

 م.د. فاهم جفات سلمان 

450 –  465   

Globalization and Human Rights 
Bimbo Ogunbanjo Modupe Albert   

466-508   

   516  – 509 انموذجا  Eat- Lancetالتقرير المختصر  –رياض االطفال والتنمية المستدامة 

 سنوات(  8-6مهارة حل المشكالت لطلبة المرحلة االبتدائية لألعمار )
 م. شروق كاظم جبار       

517 –  545 

 األلم النفسي لدى طالبات كلية التربية للبنات  
 س أ.م. حال يحيى عبا                أ.م.د. كهرمان هادي عودة

 

546- 574 



 

 

 

AL-QADISIYaH 
JOURNAL OF AL-QADISIYAH IN ARTS AND EDUCATIONAL SCIENSES  

Editor in Chief 

 

Prof.Dr. Sarhan Chafat Salman                                 

Managing Editor 

Assistant Professor Dr. Issam Adnan Rahim Al-Yasiri 

 

ISSN: 2519- 6162 ONLIN PRINT ISSN 2518- 9174 

Registration Number at Books and Documents  

House in Baghdad 1055-2008 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AL- Qadisiyah Journal 

In Arts and Educational Sciences 

Univ. Of Qadisiyah- College of Education 

Iraq – Al- Qadisiyah 
 

Website 

www.JAQES.ORG 
 

E-mail 

http://www-edujou@qu.edu.iq 

 
lbtat371@gmail.com 

 
 

Mob. No. 0770 

 

alhadatha.site123.me 

Mailing 

http://www.jaqes.org/
http://www-/
mailto:edujou@qu.edu.iq


 

 

krmalbtat371@gmail.com 

 

 

 

AL-QADISIYaH 

 

mailto:krmalbtat371@gmail.com


 

 

 

 

AL-QADISIYaH 



 

 

AI- QADISIYaH     

Editor in Chief  Prof.Dr. Sarhan Chafat Salman 

Assistant Professor Dr. Issam Adnan Rahim Al-Yasiri 

Second: fereign Editorial Board 

 
Dr.Assistant Prrofessor   
   Sujan mona 

 
            

 
MA,Mph, PH,PG 
Diploma In Linguistics  

 
Humanities an Applied 
Science Meerut Institute of 
Technology India 

 
Dr.Oliver Scharbrodt 

 

Department of Theology 
and Religion   

University of Birmingham 
United Kingdom 

           
Prof. D. Azza- Mohammed 

Suez University\ College 
of Arts\ Egypt 

 Member 

Third: Other Editorial Board 
 

Prof. Dr. sahib Jaffer Abu Jinah     Al Mustansiriyah University\ College of Education                                           
Member  
Prof. Dr. Saeed Adnan Al- Muhana    University of Kerbala\ College of Education for Human Sciences               
Member 
Prof. Dr. Ryadh Tariq Al- Ameedi      Babylon University\ College of Education for Human Sciences                   
Member 
Prof. Dr. Rahman Ghargan Ebadi      University of Al- Qadisiyah\ College of Education\ Department of Arabic   
Member 
Prof. Dr. Ehsan Hameed Abd             University   of Al- Qadisiyah\ College of Education\ Department                  
Member 
                                                               Of Educational and Psychological Sciences   
Asst. Prof. Dr. Hussein Jalal Alwan   University   of Al- Qadisiyah\ College of Education\ Department of             
Member  
                                                                                      Quran Sciences                                                                                 
            Asst. Prof. Dr. Kadhim Jawad Kadhim   University   of Al- Qadisiyah\ College of Education\ Department of   
     Member   
 Al- Munthary                                                      History                         

         

Fourth: Copy Editors 

Lect. Nidhal Jalil Hamzah       University   of Al- Qadisiyah\ College of Education\ Department of     Copy Editor 
(English) 
                                                                    English 
 Asst. Lect. Israa Haleem Ali    University   of Al- Qadisiyah\ College of Education\ Department of    Copy Editor 
(English) 
                                                                     English 

 

Fifth: electronic web site 
 

 
Asst. Prof. Dr. Mithaq Hamzah Gueim     University   of Al- Qadisiyah\ College of Education\   
                                                                       Department of     Copy Editor of Mathematics 

 


