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 شروط النشر 

تعتمد   المجلة  في  للنشر  تقبل  التي  العلمية  البحوث  إن 
وتسعى مجلة كلية اآلداب أن تكون من    ،العلمية ألغراض الترقية  

المراجع العلمية الرصينة للدارسين والباحثين والهيئات التدريسية  
 في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية. 

ومن خالل هذه الرؤية ترحب المجلة بنشر البحوث على  
 وفق الشروط اآلتية: 

وحسن (1 العربية  اللغة  سالمة  مراعاة  الباحث  صياغتها    يلتزم 
المجلة   إلى  إرساله  ويعد  قبل  من  منشوراً  البحث  يكون  وأال 
بها  نال  رسالة  أو  بحث  من  مستال  يكون  وأال  بذلك  تعهدا 

 الباحث درجة علمية. 

للنشر  (2 قبلت  إلى أصحابها سواء  البحوث  المجلة رد  تلتزم  ال 
 أم لم تنشر. 

يشار إلى المصادر العلمية في متن البحث وفي نهايته بحسب   (3
 األصول المنهجية المعتمدة في ذلك.

يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفني في   (4
 (. CDطباعة البحوث ومنسوخا على قرص )

العلمي  (5 اللقب  الباحث,  اسم  البحث,  عنوان   : البحث  يتضمن 
 . اإلنكليزية واللغة العربيةمستخلصاً باللغة 

العلمية   (6 المنهجية  بالقواعد  المجلة  والحقوق  تلتزم  المتبعة 
 القانونية والعلمية للنشر والناشرين فيها. 

( صفحة وفي  30يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) (7
إلى حد ) ( صفحة يؤخذ مبلغ  40حالة زيادة عدد الصفحات 

 ( دينار عن كل صفحة. 3,000قدره )

  ( ألف دينار40,000داره أربعون )  يقدم مع البحث مبلغ مق (8
(  60.000س مساعد ومدرس، وستون )لمن هم بمرتبة مدر

وسبعون   وخمسة  مساعد،  أستاذ  بمرتبة  هم  لمن  دينار  ألف 
 ( ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ.  75.000)

 هيئة التحرير 



 

 العددكلمة 
 الرحيم الرحمن هللا بسم

  وعلى محمد القاسم ابي  المرسلين سيد على والسالم  والصالة العالمين،  رب هلل الحمد
 أجمعين وصحبه أله

 تفان، بكل األكاديمي النشر في رحلتها تواصل اآلداب مداد مجلة زالت فال وبعد،
  باحثينا افاضل من جمهرة انتجتها التي الرصينة االكاديمية البحوث من الجديد متلمسة

 كل ان نقول حينما بالجديد نأتي ال وقد. االنسانيةو المعرفية االختصاصات مختلف في
 معارف من احتواه لما النفع وعظيم الفائدة بجزيل ازنما المعطاء المجلة  هذه من سفر
  العلم لطالبي عونا ستكون شك بال والتي حقولها شتى في االنسانية التخصصات في

 .والتأليفية العلمية مسيرتهم في

 رسمها التي االهداف من كثير الفتي عمرها من الرغم   على  المجلة هذه حققت لقد
 Arab العربي التأثير  معامل في المتفوق موقفها  على  حافظت فقد عليها، القائمين

Impact Factor  السنوي التقرير في  العربية  باللغة تصدر التي بالمجالت الخاص  
  مجلة  دخلت فقد ذلك جانب والى العربية، الجامعات اتحاد  من الصادر  2021 لسنة
  معامل اعتماد تحقيق في نجحت ان بعدArcif  أرسيف التأثير معامل في  االداب مداد

  المعايير مع المتوافقة  Arcif أرسيفالعربي   المرجعية واالستشهادات التأثير
  وضمن 2021 لسنة السادس التقرير حسب معيارا( 32) عددها  يبلغ والتي العالمية،

 ( Q2) الثانية الفئة،  اآلداب تخصص
 الدخول وهو الكبير هدفها تحقيق من كثيرا اقتربت قد  اآلداب  مداد مجلة فإن واليوم،
  حسب االخرى العالمية المستوعبات او  ,Scopus  سكوباس بيانات قاعدة ضمن

  العدد ذي العلمي والتقويم االشراف جهاز العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة كتاب
  الخاص( 1) رقم  الجدول في صنفت اذ ،2021/ 11/  14 في  3082 /ع ع ع ج

 الدخول متطلبات تمتلك والتي العالمية المستوعبات في  المدرجة غير العلمية بالمجالت
 التنويه من بد ال ذاته، المجال وفي ، 2021/ 9/ 19 لغاية العالمية المستوعبات الى

  اتحاد  في المشكلة اللجنة مع حثيث بشكل تتواصل المجلة  تحرير هيئة ان على
 Elsever  االكاديمي للنشر فيريالس مؤسسة مع بالتفاوض والمكلفة العربية الجامعات

Researcher  Academy   سكوباس بيانات قاعدة ضمن عربية مجلة مئة ألدراج  
Scopus، اشعار الينا  يصل ان القريب المستقبل في ونأمل  اآلداب، مداد مجلة ومنها  

  بيانات قاعدة في المدرجة  المجالت ضمن اآلداب مداد  مجلة بأدراج اللجنة تلك من
 مؤسسة حددتها التي المعايير التحرير هيئة اكملت ان بعد  Scopus  سكوباس

 . االكاديمي للنشر فيريالس
 احتواه بما اآلداب، مداد مجلة  من( 25) العدد الكرام وقراءنا لباحثينا اقدم واذ

  ينال ان أمل فأني انسانية، معرفية اختصاصات في تنوعت بحوث من تضاعفيه
 . الموفق وهللا واالهتمام، الرضا

 

 االستاذ الدكتور 
 حسين داخل البهادلي

رئيس التحرير 



 

 
هـ( في كتابِه ) األسئلة القطبية على  868كان حيًا ) التعليل النحوي للمؤلف خضر بن إلياس الكومولجنوي ،

 كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية(
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  داللة المقاطع الصوتية في سورة االنشراح
 70-47. .......................................................................... . ..دكتورة رواء عبد االمير علي
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 GIsباستخدام  االمثل الموقع العراق وتحديد من المنطقة الوسطى والجنوبية في الرياح طاقة

 510-489  ..............................................اآلدابكلية –جامعة بغداد /  أ.م.د عالء محسن شنشول

 2020التحليل الجغرافي لواقع وكفاءة خدمات األساسية في مركز قضاء الرمانة المستحدث لسنة
 532-511.  ...........................................التربية/مديرية تربية االنباروزارة  /. أحمد محمود عليدم.

 



 

في محافظة االنبار باستخدام االستشعار عن    تحليل الخصائص الهيدرومورفومترية لحوض وادي حليوات
 بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

   564-533  ..........................المديرية العامة لتربية االنبار/  م. د. علي سليمان ارزيك عباس الكربولي
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من   المتغيرات  بعض  وفق  على  التعليمية  البيئة  على  وأنعكاساتها  االجتماعيات  لمشرفي  التوجيه  أساليب 
 وجهة نظرهم

 678-641. .... ..........الفراهيدي للبنين-عاألولى /  وزارة التربية/الرصافة  /حليمة خلف شوكة صالحم.م. 
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