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 أعػاء َُئـ ــة الحدــشٍـ ــش
الحخطظ

الجامعة

الشكم

الاظم السالزي مع اللل

1

عبذالخالم َادي مدعً طىاؾ

إداسة أعماٌ

طامعة عمشان

2

عبذ العالم عىع أخمذ لبهظ

مىاهج وطشق ثذسَغ

طامعة عمشان

3

علي أخمذ ًديى اللاعذي

ؿله ملاسن

طامعة عمشان

4

مدمذ عبذهللا ًديى إلاسٍاوي

وُىلىجي

طامعة عمشان

5

عبذالجباس الطُ أمين الىىس

إداسة وثخطُط ثشبىي

طامعة ضىعاء

6

عبذ العضٍض علىان ظعُذ العضعضي

مداظبة

طامعة عمشان

7

مدمذ ضالح عبذهللا مععىد

سٍاغُات

طامعة عمشان

8

عبذ الشخمً أخمذ مدمذ املخحاس

ثاسٍخ إظالمي

طامعة عمشان

هدى وضشؾ

طامعة عمشان
طامعة عمشان

9

مدمذ خعين خعً الىلُ

10

عاسؾ مدمذ علي املىطىسي

مىاهج/طؼشاؿُا

11

عبذ الخىُم عبذٍ كاظم خالذ

علم هـغ

طامعة عمشان

12

عبذ املجُذ اخمذ ًديى مذاػش

طؼشاؿُا/طبُعُة

طامعة عمشان

13

ظعُذ هاجي كائذ اظىىذس

ثاسٍخ خذًص

طامعة جعض

14

مدمذ كاظم ًديى كدىان
مدمذ عبذ هللا خعً ُخمُذ

أضىٌ ثشبُة

طامعة عمشان

إداسة وثخطُط اظرباثُجي

طامعة حجة

16

مدمذ خعً أخمذ الـحاح

لؼة إهجليزًة

طامعة عمشان

17

خمىد مدعً كاظم امللُيي

إداسة وثخطُط ثشبىي

طامعة رماس

18

أخمذ مدمذ عبذالالٍ العلاؾ

ثشبُة اطحماعُة وبُئُة

طامعة خػشمىت

19

ضادق أخمذ عبذ هللا العبئي

علىم مالُة ومداظبُة

طامعة هجشان

20

عبذ الىشٍم خعين علي سعذان

والػة وهلذ أدبي

طامعة خػشمىت

21

إدسیغ ظلطان أخمذ ملبل.

ثلىُات وثىىىلىطُا الحعلُم

طامعة عذن

22

عبذ العالم ظلُمان داود الخذابي

مىاهج /علىم

طامعة عمشان

23

ؿػل هللا عبذالشصاق كطشان

والػة

طامعة عمشان

24

أخمذ أخمذ ضالح العشامي

ثاسٍخ

طامعة البُػاء

25

مدمذ علي عسمان أظعذ

طؼشاؿُا ظيان

طامعة عمشان
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 اؿححاخُة العذد
الخمذ هلل الزي َذاها لهزا وما هىا لنهحذي لىال أن َذاها هللا ،وهطلي ووعلم على إمام املشظلين ،واملبعىذ سخمة
للعاملين؛ البشيب الىزًش ،والعشاض املىيب سظىلىا الىشٍم ،مدمذ ضلى هللا علُه وعلى آله وصخبه ،وبعذ/
ًطُ لي واظم َُئة ثدشٍش مجلة مشهض طضٍشة العشب للبدىذ الربوىٍة وإلاوعاهُة؛ أن أَنئ الباخسين لاطالء ،واللشاء
لاعضاء؛ ضذوس مجلتهم العلمُة في رىبها اللشِ وأوداثها الشضِىة؛ والزي ثضامً مع شهش سمػان املباسن ،وَى شهش الخيب
والببوات والـحىخات العظُمة ،هما ًطادؾ شهش (ماًى) رهشي الىخذة الُمىُة املباسهة ،وبهزٍ املىاظبة هلذم للباخسين
الىشام ،ولعمىم طمهىس املجلة العذد ( )1مً املجلذ()1؛ سمػان ( )1440املىاؿم ماًى ( )2019وثػمً ( )7أوداذ كُمة؛
ً
ً
ثىىعد مىغىعاتها لخشمل؛ إلاداسة خُص ثػمً لاوٌ ثطىسا ملربخا لحطىٍش لاداء املؤظس ي في إداسات الربوُة والحعلُم
والجمهىسٍة الُمىُة في غىء مذخل الحمىين إلاداسي ،والساوي في أضىٌ الربوُة؛ واظحلص ى العىامل املؤرشة على كُم املىاطىة
لذي طلبة املشخلة الساهىٍة ومداؿظة عمشان ،ؿُما ثخبع الباخسان في السالص أظباب ثذوي معحىي ثدطُل ثالمُز مشخلة
الحعلُم لاظاس ي في جعلم اللؼة إلاهجليزًة مً وطهة هظش معلمي املادة ومداؿظة عذن ،والشابع في املىاهج؛ وثىاوٌ والحدلُل
واكع ثػمين مـاَُم الحلىُات الجؼشاؿُة املعاضشة ومدحىي هح الجؼشاؿُا للمشخلة الساهىٍة والجمهىسٍة الُمىُة ،وهىن
ً
ً
املجلة ثشبىٍة إوعاهُة؛ ؿلذ خػشت لاوداذ إلاوعاهُة؛ ؿحىاوٌ البدص الخامغ إلاًجاص وىضـه ويُة هطُة (دساظة والػُة
ّ
ثأضُلُة) ،ؿُما أضل العادط لللُادة الخادمة؛ مً خالٌ املماسظة الىبىٍة لللُادة الخادمة (دساظة هىعُة) ،وأما العابع
َّ
ؿلذ ثخبع ؿُه الباخص الخالؾ الىدىي :وشأثه ،أظباوه ،مظاَشٍ ،وهما ًخبين مً العىاوًٍ ؿاألوداذ أضُلة وفي ػاًة
لاَمُة ،مع طىدة عالُة في الحيعُم وإلاخشاض.
ً
وأخيبا؛ هجذد شىشها للمىلى الىشٍم ضاخ املىة والـػل والحىؿُم؛ هللا طل طالله؛ والزي ملعىا عىهه في مخحلف
مشاخل إلاعذاد للمشهض واملجلة ،هما هحلذم وجضٍل الشىش وبالؽ الحلذًش ملعالي وصٍش الحعلُم العالي وهائبه ووهُل كطا
البدص العلمي ومذًش عام البدص العلمي ،وطمُع مىظـي الىصاسة؛ والزًً وزلىا ول ما وىظعهم ،في ظبُل ثزلُل
الطعىبات؛ التي ساؿلد إوشاء املشهض ،وإضذاس املجلة ،ؿجضاَم هللا خيب الجضاء؛ ظائلين هللا لهم دوام الحىؿُم.
هما هحلذم وىاؿش الحدُة ممضوطة وجضٍل الشىش وبالؽ الامحىان؛ ليل مً ظاَمىا في إخشاض العذد؛ مً لاظاثزة
الباخسين؛ الزًً ظاَمىا وأوداذ العذد ،والشىش مىضىٌ للمدىمين وإلاداسٍين؛ والزًً ما واهد لاوداذ لحخشض في
ً
ً
ضىستها الشائعة لىال طهىدَم املحميزة ،ظائال هللا أن ًجضحهم خيبا.
ً
وأخيباٌ /ععذها أن هذعى الجامعات واملؤظعات البدسُة وطمُع الباخسين والباخسات؛ للحدىُم واليشش عبب املجلة؛
ً
ؿهي مجلة الجمُع ،ومىـحدة على الجمُع -وذون اظحشىاء -وهشخ دوما واألؿياس وامللربخات إلاوذاعُة ،وفي رات الىكد
والبدىذ الـشدًة والجماعُة ،والتي تهذؾ إلى وشش الىعي الربوىي وإلاوعاوي ،وما ٌعهم في جهػة ولذها الُمً وأمحىا
واظحعادة مجذها ،ظائلين هللا أن ًدـظ ًمىىا وأمحىا مً ميائذ ومىش املاهشًٍ ،وأن ًىؿلىا طمُعا ملا ًد وٍشض ى .
وهللا ولي الهذاًة والحىؿُم
سئِغ الحدشٍش
د .ؿهذ ضالح مؼشبه املعمشي
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َ ْ
كىاعذ اليشش

ُ َّ
 ششوط اليشش في مجلة مشهض طضٍشة العشب للذساظات والبدىذ امل َدى َمة

ُ َّ
مجلة مشهض طضٍشة العشب للذساظات والبدىذ امل َدى َمة مجلة علمُة شهشٍة ثطذس عً مشهض طضٍشة العشب

للبدىذ والحلُُم ،في أطضاء جشمل مخحلف مجاالت العلم واملعشؿة؛ وفي ملذمتها مجلة البدىذ الربوىٍـة
وإلاوعاهُة ،خُص ثيشش الذساظات التي ثحىاؿش ؿيها ششوط البدص العلمي وخطىاثه املحعاسؾ عليها .والتي جعالج
ً
إخذي اللػاًا الربوىٍة وإلاوعاهُة وؿلا لآلجي:

 الششوط العامة:
 .1أن ًىىن مىغى البدص غمً اَحمامات املجلة (الربوىٍة وإلاوعاهُة ).
 .2الرزام البدص ولىاعذ اليشش املحبعة في املجلة.
 .3البدص لم ًيشش ولم ًلذم لليشش إلى أي مجلة أخشي ،ولً ًلذم إلى مجلة أخشي في خالة كبىله لليشش.
 .4الرزام الباخص وأخالكُات البدص العلمي وخلىق امللىُة الـىشٍة.
ّ
ّ
العلمُة في إطشاءات اليشش ،هما ثلرزم ؿُما ثيششٍ ولىاعذ البدص العلمي
 .5ثخبع املجلة واؿة املعاًيب
املحعاسؾ عليها ً
ووغع للخىاش ي.
وغبط لطشق الاظخشهاد،
ثىرُم للمشاطع،
عاملُا؛ مً
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخم في ثدذًذ مُعاد اليشش أو
 .6ثىظم املجلة ثشثِ البدىذ خع الاعحباسات الـىُة ،وٍىىن لها وامل
مُعاد إعادة اليشش ً
شيل ثشاٍ.
ظىاء غمً إضذاساتها أو
بشيل مىـطل أو وأي ٍ
ٍ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
معؤولُتها عً أي
اللاهىهُة عً املدحىي الزي ًيششٍ ،وثخلي املجلة
ًحدمل الباخص وامل املعؤولُة
.7
خلىق ّ
مدملة واملدحىي كذ ّ
جعشع الباخص للمعاءلة اللاهىهُة.
ّ
ّ
ٌ .8علط خم الباخص في اليشش إرا خالف ًأًا مً اللىاعذ املعمىٌ بها في املجلة.
ّ
 .9ال ّ
والػشوسة.
ٌعبب البدص امليشىس عً وطهة هظش املشهض /املجلة

 ششوط اليشش:

ّ
ً .1ج أال ثحجاوص عذد ضـدات البدص( )30ضـدة وما ؿيها لاشياٌ واملالخم وكائمة املشاطع ،مع ثشن
معاؿة  1.5وين العطىس.

ً
ً
ً
 .2الذساظة املعحلمة ًج أن ثىىن مذكلة هدىٍا وإمالئُا ولؼىٍا.
 .3عذد ولمات الذساظة ( 10.000ولمة هدذ أكص ى وما في رلً مالخم الذساظة).
ً .4ج أن ال ثضٍذ ولمات العىىان عً ( )20 -15ولمة؛ هدذ أكص ى.
 .5عذد ولمات امللخظ واللؼة العشبُة ال ثضٍذ عً  200ولمة ،وباللؼة إلاهجليزًة ال ثضٍذ عً  250ولمة.
 .6عذد اليلمات املـحاخُة ًرباوح وين  7 -4ولمات.
 .7الحىرُم العلُم في مرن الذساظة وكائمة املشاطع مً هح ودوسٍات ومىاكع إهربهد ،وػيبَا مً املطادس
التي سطع إليها.
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ً .8طبم على كائمة املشاطع العشبُة ولاطىبُة هظام الحىرُم ( )APAمع جعذًالت طـُـة ثدذدَا ظُاظة
اليشش في املجلة.
 .9وداٌ اظحخذام الباخص وشمجُات أو أدوات كُاط واالخحباسات والاظخباهات ،أو ػيبَا مً أدوات ،ؿعلى
الباخص أن ًلذم وسخة واملة مً لادوات التي اظحخذمها إرا لم ثشد في مرن الذساظة أو لم ثشؿم مع
مالخله ،وأن ٌشيب إلى إلاطشاءات اللاهىهُة التي جعمذ له واظحخذامها.
 .10عذم الحلذم وطل سخ الذساظة بعذ إوالغ الباخص وىضىٌ دساظحه إلى املجلة.

 كىاعذ وإطشاءات اليشش:
ً )1لىم الباخص وحيعُم البدص خع ششوط املجلة املزهىسة أدهاٍ.
ً )2لىم الباخص وئسظاٌ البدص امليعم على شيل ملف ماًىشوظىؿد ووسد ،إلى مىكع املجلة أو الببًذ
إلالىربوويapcra.org@gmail.com :
ً )3خػع البدص املشظل إلى املجلة إلى ثدىُم مبذئي مً كبل مذًش  /سئِغ ثدشٍش املجلة لحلشٍش مذي
الرزامه واملىهجُة العلمُة واَحمامها وثلشٍش أَلُحه للحدىُم لاظاس ي ،ؿئن واهد الىخُجة إًجاوُة؛ ؿُحم
ً
إشعاس الباخص إلىربوهُا وخطاب ًـُذ واظحالم البدص واللبىٌ املبذئي له ومىعذ إسظاله للحدىُم خالٌ
ًىمين مً الاظحالم .مع وُان وئطشاءات جعذًذ الشظىم .أو ًحم الاعحزاس مع وُان لاظباب.
ً )4حم إسظاٌ الذساظة إلى ارىين مً املدىمين املعحمذًً لذي املجلة في مجاٌ الحخطظ ،ؿئن اخحلـا
ًشظل لسالص ،وفي خاٌ ثمد املىاؿلة عليها ًحم إخطاس الباخص وخطاب ًحػمً هحائج ثلاسٍش الحدىُم ،مع
الىىاكظ (إن وطذت) ،خالٌ ( )10 -7أًام.
ّ )5
ًحعين على الباخص أن ًجشي الحعذًالت الىاسدة في ثلشٍشي املدىمين داخل آلاطاٌ املدذدة لزلً ،وبعذ
ً
الاهتهاء مً إطشاءات الحدىُم وإطشاء الحعذًالت التي أوص ى بها املدىمانً .حللى الباخص خطاوا والىخُجة
النهائُة؛ واللبىٌ مع ثدذًذ مُعاد اليشش ودع ثاسٍخ كبىله لليشش وطشؾ الىظش عً ثاسٍخ اظحالمه.
 )6ثشث الذساظات عىذ اليشش في أعذاد املجلة وؿم الاعحباسات الـىُة ،ولِغ ألي اعحباسات أخشي أي دوس
في َزا الربثِ .

ً
ً
 )7ومجشد إشعاس الباخص ولبىٌ دساظحه لليشش كبىال جهائُا ،ثيحلل خلىق الطبع واليشش إلى مجلة املشهض.
ً
ً )8حم وشش الذساظة إلىربوهُا ..وٍطل مً الباخص مشاطعتها للمشة لاخيبة واعحمادَا بشيلها النهائي.
 )9ما ًيشش في املجلة ٌعبب عً وطهة الباخص (الباخسين) ،وال ٌعبب والػشوسة عً وطهة هظش املجلة.

 ثشثِ املدحىي:

ً
ً
ال جعحمذ مجلة مشهض طضٍشة العشب للبدىذ الربوىٍة وإلاوعاهُة همطا واخذا في مىىهات البدص
ً
العلمي ،هظشا للحىى في طبُعة البدىذ إلاوعاهُة والاطحماعُة مً الىضـي املُذاوي إلى الحجشٍبي ،ومً

الىىعي إلى الىمي ،إال أن َىان عىاضش سئِعة مشربهة وُنها؛ خُص إن ظُاظة املجلة جعحىط (ولذس
إلاميان) أن ًلرزم البدص( الامببًلي– املُذاوي) والربثِ آلاجي:
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 .1أن ًىح عىىان البدص واظم الباخص /الباخسين ،/وضـحه العلمُة والجهة التي ٌعمل لذحها على
الطـدة لاولى وٍىح على الطـدة راتها سكم َاثف الباخص ًً/والببًذ إلالىربووي.
 .2ملخظ الذساظة (واللؼحين العشبُة وإلاهجليزًة) وٍج أن ًىىن في ؿلشة؛ ثحػمً الهذؾ العام للذساظة
رم املىهجُة ؿاألدوات املعحخذمة ؿحجم العُىة وأوشص الىحائج ،مع غشوسة إوشاص الىحائج الذكُلة التي ثم
ّ
الحىضل إليها رم إلاشاسة ألَم الحىضُات وامللربخات ،على أال ًحجاوص ول منهما ( )200ولمة وبما ال ًضٍذ
ً
عً( )15ظطشا.
 .3امللذمة أو املذخل؛ ًدعً البذء ؿُه مً العام (العاملي) إلى إلاكلُمي واهتهاء والىاكع املدلي.
 .4ثدذًذ مشيلة الذساظة بشيل واضح ،وما ًؤهذ وطىد مشيلة خلُلُة جعحذعي البدص.
 .5وغع أظئلة الذساظة /أو ؿشغُاتها؛ ثربطم مشيلة الذساظة بشيل واضح دكُم.
 .6ثدذًذ أَذاؾ الذساظة؛ ودُص ثجُ عً أظئلة الذساظة.
 .7ثدذًذ لاَمُة (الـىائذ) املحىكعة واالظحـادة مً هحائج الذساظة؛ دكُلة وشاملة ملخحلف املعحـُذًً.
 .8ثدذًذ خذود البدص /الذساظة (املىغىعُة -البششٍة -املياهُة -الضماهُة...الخ).
ً
 .9جعشٍف املـاَُم واملططلخات الشئِعة؛ وثدذًذا مـشدات العىىان الؼامػة.
 .10وغع إطاس هظشي؛ مخحطش ألخذذ ما هح خىٌ املىغى ( ،هظشٍات -خطىات -خطائظ -ثجاسب...-الخ).
 .11عشع ملخطات وأخذذ الذساظات العاولة في املىغى  ،وٍلرزم الباخص بعشغها ودع الخعلعل
الضمني مً لاخذذ لؤلكذم ،ول منها في ؿلشة واخذة ثىضح الهذؾ الشئِغ لها وعُىتها وأدواتها وأَم
هحائجها وما ال ًضٍذ عً عششة أظطش ،رم ًيحهي وحعلُم مىطض؛ ًحػمً طىاه الاثـاق والاخحالؾ في
الهذؾ واملىهجُة ولادوات والعُىة ومجاالت الاظحـادة مً الذساظات العاولة رم ما ًميز الذساظة
الخالُة عً العاولة.
 .12ثىغُذ مىهجُة وإطشاءات الذساظة؛ وثحػمً مخحلف إلاطشاءات التي كام بها الباخص في معالجة
املشيلة البدسُة ،وخطىضا آلاجي.
 .13ثدذًذ مجحمع الذساظة وعُىتها بشيل دكُم.
 .14ثدذًذ لادوات املعحخذمة في الذساظة وثىغُذ خطائطها العُىى مربًة (الطذق والسبات).
 .15ثدذًذ لاوصان واملحىظطات والحلذًشات واملعالجات إلاخطائُة املعحخذمة؛ في الذساظات املُذاهُة.
 .16عشع هحائج الذساظة وطشٍلة جعلعلُة؛ ثخعم مع لاظئلة والـشغُات.
 .17مىاكشة الىحائج وثـعيبَا وملاسهتها مع هحائج الذساظات العاولة ،وظهىس شخطُة الباخص؛ مً خالٌ
مهاساثه في العشع واملىاكشة العلمُة ،واظحخالص الىحائج وطشٍلة مىغىعُة.
 .18ثلذًم ثىضُات جعخىذ إلى الىحائج ،وبدُص ثػُف ؿىائذ خلُلُة؛ ًمىً ثشطمتها إلى خطىات إطشائُة؛
كاولة للحىـُز على أسع الىاكع ،وٍدعً أن ثىىن ما وين( .)8 -5هما ًدعً إغاؿة عذد ( )3 -2مً
امللربخات وذساظات معحلبلُة كذ جعهم في معالجات إغاؿُة للمشيلة.
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ً
 .19وغع كائمة واملشاطع في آخش البدص؛ وؿلا للربثِ لالـبائي ألظماء أظش املؤلـين ودون أسكام ،وٍلضم أن
ً
ثىىن خذًسة؛ بعذ العام( )2000واظحشىاء رات الخلـُة الحاسٍخُة ،وال ثلل عً ( )20مشطعا.

 هُـُة إعذاد البدص لليشش:
ً )1حم ثيعُم الىسكة على (ملُاط  ،)A4ودُص ًىىن هى وحجم الخط على الىدى الحالي:
ً )2شاعي عىذ ثلذًم البدص الحباعذ املـشد مع ثشن َىامش معاؿة ( 2.5ظم) مً طمُع الجهات (أعلى –
أظـل – ًمين – ٌعاس).
 )3هى الخط املعحمذ في لاوداذ ظىاء واللؼة العشبُة أو إلاهجليزًة َى  ،Sakkal Majallaحجم خط
العىاوًٍ الشئِعة( )16وللعىاوًٍ الـشعُة( )14ػامم ،ولباقي الىطىص ( )14عادي ،للجذاوٌ ولاشياٌ
( )12عادي ،وللملخظ والهىامش حجم ( )10عادي.
ّ ً
ً
 )4عىىان البدص في الطـدة لاولى :حجم ( )20وٍىىن دكُلا ومعببا عً مدحىي البدص.
 )5حجم البدصً :ج أن ال ًحجاوص عذد ضـدات البدص ( )30ضـدة أو ( )10.000ولمة .وما في رلً
لاشياٌ والشظىم والجذاوٌ والطىس واملشاطع ،أما املالخم وأدوات البدص ؿحىغع بعذ كائمة املشاطع،
ً
علما أن املالخم ال ثيشش وإهما ثىغع بؼشع الحدىُم ؿلط
 )6ثىغع كائمة واملشاطع في آخش البدص على وسكة أو أوساق معحللة وؿم الربثِ لالف وائي ألظماء أظش
ً
املؤلـين وثأجي املشاطع العشبُة أوال ًليها املشاطع لاطىبُة.
ٌ )7شاس إلى املشاطع العشبُة في مرن البدص واالظم لاخيب للمؤلف /العائلة /وظىة اليشش وسكم الطـدة أو
الطـدات التي عاد إليها الباخص ورلً وين كىظين مساٌ (الخاض )55 :2010 ،وفي خالة رالرة مؤلـين
ؿأهثب ٌشاس إلى الاظم لاخيب للمؤلف لاوٌ وٍىح بعذٍ وآخشون مساٌ (عذط وآخشون-30 :2005 :
 ،)33وفي خاٌ املشطع لاطىبي ًىح الاظم لاخيب ؿلط (اظم العائلة) مع ظىة اليشش وسكم الطـدة مسل:
( ،)Rogers, 2013: 201وإرا وان َىان رالرة مؤلـين أو أهثب ًىح الاظم لاخيب للمؤلف لاوٌ وٍىح
بعذٍ ( ،) et alرم ثىح ظىة اليشش ؿشكم الطـدة مساٌ .)Robinson,etal, 2012:140( :أما في كائمة
املشاطع ؿحىح أظماء املؤلـين طمُعهم.
 )8ثذسض املشاطع املشاس إليها طمُعها في مرن البدص في كائمة املشاطع لاخيبة في جهاًة البدص كبل املالخم إن
ً
ّ
وطذت ،وثشث أوجذًا ورلً وؿم ما ًلي:
ً
 .aفي خالة الىح العشبُة أو الاهيليزًة :اظم املؤلف الىىُة أوال ًليها الاظم لاوٌ(ظىة اليشش) ،عىىان
الىحاب ،الطبعة ،ميان اليشش ،اظم الىاشش.
 .bفي خالة البدص أو امللاٌ (واللؼة العشبُة أو الاهيليزًة) في دوسٍة :اللل رم اظم املؤلف (ظىة
اليشش) ،عىىان البدص أو امللاٌ .اظم املجلة(،ػامم) املجلذ (العذد) ،الطـدات.
 .cفي خاٌ الشظائل :اللل رم اظم ّ
املعذ (ظىة الشظالة) ،عىىان الشظالة ،ماطعحيب أو دهحىساٍ ػيب
ميشىسة ،اظم اليلُة ،اظم الجامعة ،وٍىح اظم املشطع وبىط ػامم.
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ً )9ذسض ول شيل مً أشياٌ البدص غمً مادة البدص في وغعُة مشذود مع الىظ وسكم الشيل مع
الاظم في أظـله.
ً )10ػمً البدص امللاوالت لاطىبُة/الاهجليزًة/الـشوعُة/للمططلخات العشبُة املع حخذمة مشة واخذة خين
وسودَا أوٌ مشة.
 )11ثلبل املجلة عشع الىح الجذًذة ومشاطعتها في مجالي العلىم الىـعُة والربوىٍة وما ال ًضٍذ عً ()15
خمغ عششة ضـدة.
 )12ثيشش املجلة ملخطات سظائل املاطعحيب والذهحىساٍ في مجالي العلىم الربوىٍة والىـعُة التي ثمد
مىاكشتها وإطاصتها وما ال ًضٍذ عً عشش ضـدات.
 )13ثيشش املجلة الحلاسٍش العلمُة عً املؤثمشات ،والىذوات ،والخللات الذساظُة ،واللجان املحخططة في
مجالي العلىم الربوىٍة وإلاوعاهُة التي جعلذ في أي ولذ عشبي أو أطىبي.
ً )14دطل الباخص/الباخسىن /على وسخة واخذة و( )5معحالت مً العذد الزي ًيشش ؿُه البدص.
ً
ً
ً )15لرزم الباخص وذؿع سظىم ثدىُم البدص ،وكذسَا ( )$70دوالسا أمشٍىُا .وللُمىُين()$40
 )16إرا ثجاوصت عذد ضـدات البدص ( )30ضـدة ًػاؾ  3دوالس عً ول ضـدة إغاؿُة.
 )17طمُع آلاساء الىاسدة في املجلة جعبب عً وطهة هظش أصخابها دون أن جعىغ وطهة هظش املجلة.

ثىطه طمُع املشاظالت إلى :سئِغ َُئة ثدشٍش املجلة
لاظحار الذهحىس /ؿهذ ضالح كاظم مؼشبه.
الجمهىسٍة الُمىُة -ضىعاء.
الهاثف :املـحاح الذولي(َ .)00967اثف 01- 381947
املىباًل (00967715474947 /00967- 771196665
املىكع إلالىربوويhttp://www.apcra.org :
الببًذ إلالىربوويapcra.org@gmail.com :
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ؿهشط املدحىٍات
عىىان البدص

الشكم
00
101

102

103

104

105

106
107

الطـدة

اظم الباخصًً /
امللذمة والـهشط /ولمة سئِغ الحدشٍش
ثطىس ملربح لحطىٍش لاداء املؤظس ي في إداسات الربوُة والحعلُم والجمهىسٍة
الُمىُة في غىء مذخل الحمىين إلاداسي
عمر محمد قايد املريس ي
العىامل املؤرشة على كُم املىاطىة لذي طلبة املشخلة الساهىٍة ومداؿظة عمشان
د .يحيى أحمد حسين املرهبي
أظباب ثذوي معحىي ثدطُل ثالمُز مشخلة الحعلُم لاظاس ي في جعلم اللؼة
إلاهجليزًة مً وطهة هظش معلمي املادة ومداؿظة عذن
د /عبدالسالم عوض أحمد لبهص  -د /إدريس سلطان أحمد مقبل
واكع ثػمين مـاَُم الحلىُات الجؼشاؿُة املعاضشة ومدحىي هح الجؼشاؿُا
للمشخلة الساهىٍة والجمهىسٍة الُمىُة
د .عارف محمد علي املنصوري
ً
ً
ّ
ثأضُلُة)
إلاًجاص وىضـه ويُة هطُة (دساظة والػُة
د .عبد الكريم حسين علي رعدان
املماسظة الىبىٍة لللُادة الخادمة (دساظة هىعُة)
د .عبد السالم أحمد حسين قاسم العروس ي
َّ
الخالؾ الىدىي :وشأثه ،أظباوه ،مظاَشٍ
م /أكرم هاصر هاصر حسين
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