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 شروط النشر

إن البحوث العلمية اليت تقبل للنشر يف اجمللة تعتمد 

وتسعى جملة كلية اآلداب أن تكون  ،ألغراض الرتقية العلمية

من املراجع العلمية الرصينة للدارسني والباحثني واهليئات 

 التدريسية يف اجلامعات واملعاهد واملؤسسات العلمية.

ومن خالل هذه الرؤية ترحب اجمللة بنشر البحوث على 

 وفق الشروط اآلتية:

 يلتزم الباحث مراعاة سالمة اللغة العربية وحسن صياغتها (1

وأال يكون البحث منشورًا من قبل ويعد إرساله إىل اجمللة 

تعهدا بذلك وأال يكون مستال من حبث أو رسالة نال بها 

 الباحث درجة علمية.

ال تلتزم اجمللة رد البحوث إىل أصحابها سواء قبلت للنشر  (2

 أم مل تنشر.

يشار إىل املصادر العلمية يف منت البحث ويف نهايته حبسب  (3

 هجية املعتمدة يف ذلك.األصول املن

يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفين  (4

 (.CDيف طباعة البحوث ومنسوخا على قرص )

يتضمن البحث : عنوان البحث, اسم الباحث, اللقب العلمي  (5

 مستخلصًا باللغة االنكليزية.

تلتزم اجمللة بالقواعد املنهجية العلمية املتبعة واحلقوق  (6

 القانونية والعلمية للنشر والناشرين فيها.



 

( صفحة ويف 30جيب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) (7

( صفحة يؤخذ مبلغ 40حالة زيادة عدد الصفحات إىل حد )

 ( دينار عن كل صفحة.3,000قدره )

 ( ألف دينار40,000داره أربعون ) يقدم مع البحث مبلغ مق (8

( 60,000ستون )ملن هم مبرتبة مدرس مساعد ومدرس، و

ألف دينار ملن هم مبرتبة أستاذ مساعد، ومخسة وسبعون 

 ( ألف دينار ملن هم مبرتبة أستاذ. 75,000)
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احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم على سيد 

 املرسلني أبي القاسم حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 وبعد، 

املعطاء يف اآلونة األخرية إحدى أهم فقد خطت جملتنا 

اخلطوات اليت تؤهلها للدخول إىل املستوعبات العاملية ومنها 

(، إذ اختارها احتاد اجلامعات العربية scopusسكوباس )

لتكون ضمن مئة جملة عربية حمكمة تعنى بنشر البحوث 

 .scopusباللغة العربية ضمن املستوعب العاملي سكوباس 

والواقع، فقد أفلحت جهود احتاد اجلامعات العربية يف 

 scopusاملؤسسة األم ل  Elsevierعقد اتفاقية مع مؤسسة 

داخل املستودع  Arab Journal Platformلتأسيس منصة 

 Elsevierالتابع ملؤسسة  Digital Commonsالرقمي 

الستضافة الدوريات العربية العلمية احملكمة املشهود هلا 

، إذ أدرك القائمون على احتاد بالرصانة العلمية واألكادميية

اجلامعات العربية أن احلرف العربي الّبد أن يصل إىل اآلفاق 

العلمية، حيث عمدت املستوعبات العاملية اليت تعنى بنشر 

البحوث العلمية والتقنية واإلنسانية خالل العقدين املنصرمني 

على الزام الباحثني العرب نشر حبوثهم يف تلك املستوعبات 

لغتهم العربية، وبذلك اجتزأت أفكارهم وآراؤهم، بغري 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQSptRVuY937XGXKPUN0PM6N8X5cg:1571653894277&q=scopus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj468-Ak63lAhXnRBUIHVcCCMYQBQgrKAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQSptRVuY937XGXKPUN0PM6N8X5cg:1571653894277&q=scopus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj468-Ak63lAhXnRBUIHVcCCMYQBQgrKAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQSptRVuY937XGXKPUN0PM6N8X5cg:1571653894277&q=scopus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj468-Ak63lAhXnRBUIHVcCCMYQBQgrKAA


 

وأجربوا على سلوك قواعد هذه املستوعبات سواء يف البحث أو 

 التحليل أو يف االحاالت املصدرية.

إن بلوغ جملتنا املعطاء هذا اهلدف السامق مقارنة بعمرها 

الفيت أؤكد على منح مسارها العلمي واألكادميي واملعريف 

وقت نفسه يفرض على القائمني عليها يف الرقي، ويف ال

مسؤولية كبرية يف احلفاظ على هذا املنجز األكادميي 

 املرموق.

أبارك هليئة التحرير املوقرة جهودها الكبرية يف وضع 

هذه اجمللة املعطاء ضمن املستوعب العاملي سكوباس 

(scopus وكلي أمل يف أن يرفد باحثونا األفاضل هذه )

 اجمللة بالبحوث الرصينة خدمة للعلم واملعرفة.

وأخريًا فإني وبكل فخٍر أقدم للباحثني والقراء على حد 

( من جملة مداد اآلداب، والذي جاء 18رقم )سواء العدد 

حافاًل بالبحوث العلمية يف شتى حقول املعرفة االنسانية 

 ليكون جسرًا معرفيًا وعلميًا يوصل بني الثقافات املتباعدة.

 

 االستاذ الدكتور

 حسني داخل البهادلي

عميد كلية اآلداب

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQSptRVuY937XGXKPUN0PM6N8X5cg:1571653894277&q=scopus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj468-Ak63lAhXnRBUIHVcCCMYQBQgrKAA
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 يف القرآن  موقعية الوقف  فتح املنان يف الكشف عن
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 )دراسة حتليلية( القرآن الكريميف  إثبات عذاب الدنيا

 372-351...... .......................................................................د. حممد نوري محه باقي 
 أمنوذجا افالطون  حماسن التأويل عند الفالسفة

 390-373........ ......................................................................كر د. قحطان عدنان ب
 دراسة حتليلية عند احلكماء واألصوليني الذاتي موضوع العلم والعرض
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 572-527...... ....................................................................أ.م.د. سيف عدنان أرحيم 
قبيل احلرب العاملية  موقف أمييالين بانكهرست من حزبي العمل املستقل والليربالي يف بريطانيا

األوىل

 586-573... ................................................بود ع أ.م. عصام خليل حممد / الباحثة سرى جنم
(1525-1440) "أمارة اجلبور"مفهوم نظم الدولة يف البحرين أمنوذجا 

 600-587.. ......................................................................م.د. زينة حارث جرجيس ..
م  لشبكة املائية يف حمافظة االنبار باستخدالتصنيف ا ةرائط الرقمياخلإلعداد  األلي التحليل املكاني

&  

 622-601... .................................................................م.د. أمحد مخيس محادي احملمدي .
 بني هيت والفلوجة  اخلصائص اهليدروجيومورفولوجية لنهر الفرات

 654-623... ...............................أ.د. خلف حسني علي الدليمي / م.م. سحر عبد جاسم اجلميلي 
وانعكاساتها على  "قضاء املوصلمنطقة الرشيدية "متثيل خرائطي ملشكلة التجاوزات السكنية يف 

 2013لعام التنمية احلضرية

 682-655.... .............................................م.د. زينب مجيل يوسف / م.م. فارس أمحد منصور 
اثر التقنيات الرتبوية يف تنمية التفكري االبداعي  لطلبة الرتبية الفنية

 702-683........... .................................................................م.د. حسن جار اهلل مجاغ 

 ( أمنوذجاموقع  أزمة استفتاء إقليم كردستان العراق يف املواقع االلكرتونية

 31/10/2017- 1/9/2017للمدة من 

 738-703......... ..................................................................عدون عزيز م.م. سيماء س
 تعرض الشباب اجلامعي للربامج السياسية يف القنوات الفضائية العراقية واإلشباعات املتحققة منها 

 )كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين( امنوذجادراسة مسحية لعينة من طلبة 

 758-739.... ............................................................................. م. حممد كاظم جميد 
اللغة لدي طالب قسم ستوى الذكاء املتعدد والتحصيل الدراسي مبأمناط وأساليب التعلم وعالقته 

 بكلية اآلدابالعربية 
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