مجلة علمية محكمة فصلية
تصدر عن كلية اآلداب
الجامعة العراقية – بغداد
العدد ()28
4111هـ 2022 /م

جملة مداد اآلداب،
جملة علمية حمكمة فصلية ،تصدر عن كلية اآلداب – اجلامعة العراقية
القياس  51 × 5,71 :سم.
عدد الصفحات . )5511( :
رقم العدد ( :الثامن والعشرون) .
سنة الطبع 5111 :هـ 5055 -م.
رقم اإليداع يف دار الكتب والواثئق ببغداد ( )5155لسنة 5055م.
معتمدة لدى نقابة الصحفيني العراقيني ابلرقم (.)5111
حائزة على معامل التأثري العريب .)1.1( Arab Impact Factor -
حائزة على معامل التأثري ارسيف)0.05( Arcif -:

ISSN: 2222-6575

اجلامعة العراقية – كلية اآلداب
األستاذ الدكتور

مالحظة :ما يرد في المجلة من آراء ووجهات نظر ال تعبر بالضرورة عن آراء هيئة
التحرير أو وجهة نظر الكلية.

اخراج وتنضيد
عماد عصام عسكر

هيئة التحرير
أ.د .حسين داخل البهادلي

جمهورية العراق بغداد

رئيس الحرير

أ.د .مثنى نعيم حمادي

جمهورية العراق بغداد

مدير التحرير

أ.د .صالح احمد شالل

جمهورية العراق بغداد

عضوا

أ.د .وسام حسين عبد الرزاق

جمهورية العراق بغداد

عضوا

أ.د .احمد سهام رشيد

جمهورية العراق بغداد

عضوا

أ.د .فالح حسن االسدي

جمهورية العراق بغداد

عضوا

أ.د .هيثم عباس سالم

جمهورية العراق الكوفة

عضوا

أ.د .عمار عبودي نصار

جمهورية العراق ذي قار

عضوا

أ.د .عبد هللا ناصر القرني

المملكة العربية السعودية

عضوا

أ.د .رضا دمحم احمد السيد

جمهورية مصر العربية

عضوا

أ.د .دمحم احمد عبد العزيز

المملكة األردنية الهاشمية

عضوا

أ.د .خميسي حميدي

الجمهورية الجزائرية

عضوا

أ.د .كانوئو مورموتو

اليابان

عضوا

أ.م.د .محمود عارف

جمهورية العراق بغداد

عضوا

أ.م.د .براء كامل عبد الرزاق

جمهورية العراق بغداد

عضوا

أ.م.د .إبراهيم طلعت ابراهيم

جمهورية العراق بغداد

عضوا

شروط النشر
إن البحوث العلمية التي تقبل للنشر في المجلة تعتمد
ألغراض الترقية العلمية ،وتسعى مجلة كلية اآلداب أن تكون من
المراجع العلمية الرصينة للدارسين والباحثين والهيئات التدريسية
في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية.
ومن خالل هذه الرؤية ترحب المجلة بنشر البحوث على
وفق الشروط اآلتية:
 )1يلتزم الباحث مراعاة سالمة اللغة العربية وحسن صياغتها
وأال يكون البحث منشورا ً من قبل ويعد إرساله إلى المجلة
تعهدا بذلك وأال يكون مستال من بحث أو رسالة نال بها
الباحث درجة علمية.
 )2ال تلتزم المجلة رد البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر
أم لم تنشر.
 )3يشار إلى المصادر العلمية في متن البحث وفي نهايته بحسب
األصول المنهجية المعتمدة في ذلك.
 )4يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفني في
طباعة البحوث ومنسوخا على قرص (.)CD
 )5يتضمن البحث :عنوان البحث ،اسم الباحث ،اللقب العلمي
مستخلصا ً باللغة اإلنكليزية واللغة العربية.
 )6تلتزم المجلة بالقواعد المنهجية العلمية المتبعة والحقوق
القانونية والعلمية للنشر والناشرين فيها.
 )7يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )33صفحة وفي
حالة زيادة عدد الصفحات إلى حد ( )43صفحة يؤخذ مبلغ
قدره ( )30333دينار عن كل صفحة.
 )8يقدم مع البحث مبلغ مقداره أربعون ( )430333ألف دينار
لمن هم بمرتبة مدرس مساعد ومدرس ،وستون ()630333
ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ مساعد ،وخمسة وسبعون
( )750333ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ.
هيئة التحرير

كلمة العدد
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين أبي القاسم دمحم
الحمد هلل ّ
وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد ،فقد تسارعت خطى القائمين على إدارة مجلة مداد اآلداب الستكمال

البينات النهائية بغية دخول المجلة ضمن مستوعبات سكوباس (، )Scopus
ال عن جعلها متاحة للباحثين والقراء على حد سواء ومن كل انحاء العالم
فض ً
للوصول الى محتوها البحثي بكل يسر إخت ازالً للجهد والوقت لالنتفاع من

الموضوعات التي إحتوتها اعدادها لغرض زيادة االقتباسات واالستشهادات
السيما بعد إستكمال إرشفة بحوثها االلكترونياً ولكل اعدادها.

لقد سعت إدارة مجلة مداد اآلداب الى أعتماد على برامج رقمية عالمية

تتوافر فيها معايير النشر الرقمي المعتمدة في المجالت العالمية المحكمة
ذات التصنيف العالي في مستوعبات سكوباس (  )Scopusومن هذه
البرامج الرقمية  ،نظام المجالت المفتوح open journal systems

المعروف اختصا اّر با ( )ojsوالمعرف الرقمي

digital object Identifier

المعروف اختصا اًر ( ، )DOIودليل مجالت الوصول المفتوح Directory

 of open access journalالمعرف اختصا ًار ب( )DOAوالشك فإن هذا
النقله النوعية التي خطتها مجلة اآلداب إنما جائت لتتماشى مع سمات
عصرنا الرقمي المتسارع.

ويسرني قبل أن أختم هذه الكلمة الموجزة أن أقدم العدد ( )82في مسيرة هذه
المجلة المعطاء والذي احتوى على موضوعات متنوعه في مختلف حقول
المعرفة االنسانية  ،وآمل ان ينال رضى باحثينا وقراءنا الكرام ،
وهللا الموفق
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