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 أعػاء َُئـ ــة الحدــشٍـ ــش
الحخطظ

الجامعة

الشكم

الاظم السالزي مع اللل

1

عبذالخالم َادي مدعً طىاؾ

ئداسة أعماٌ

طامعة عمشان

2

عبذ العالم عىع أخمذ لبهظ

مىاهج وطشق ثذسَغ

طامعة عذن

3

علي أخمذ ًديى اللاعذي

ؿله ملاسن

طامعة عمشان

4

عبذالجباس الطُ أمين الىىس

ئداسة وثخطُط ثشبىي

طامعة ضىعاء

5

عبذ العضٍض علىان ظعُذ العضعضي

مداظبة

طامعة عمشان

6

عبذ الشكُ علي كاظم العماوي

ئداسة وثخطُط ثشبىي

طامعة جعض

7

طه أخمذ مىطش العلبي

ؿله

طامعة عمشان

8

عبذ الشخمً أخمذ مدمذ املخحاس

ثاسٍخ ئظالمي

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 ئظالمي

طامعة جعض

14

مدمذ كاظم علي كدىان
مدمذ عبذ هللا خعً ُخمُذ

أضىٌ ثشبُة

طامعة عمشان

ئداسة وثخطُط اظتراثُجي

طامعة حجة

16

مدمذ خعً أخمذ الـحاح

لؼة ئهجليزًة

طامعة عمشان

17

خمىد مدعً كاظم امللُيي

ئداسة 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

بالػة وهلذ أدبي

طامعة خػشمىت

21

علي كائذ عبذٍ ظىان

لؼىٍات( هدى وضشؾ)

طامعة ضىعاء

22

عبذ العالم ظلُمان داود الخذابي

مىاهج /علىم

طامعة عمشان

23

ؿػل هللا عبذالشصاق كطشان

بالػة

طامعة عمشان

24

أخمذ أخمذ ضالح العشامي

ثاسٍخ

طامعة البُػاء

25

مدمذ علي عسمان أظعذ

طؼشاؿُا ظيان

طامعة عمشان

15

طمُع خلىق الطبع والاكحباط مدـىظة– ملجلة مشهض طضٍشة العشب للبدىذ التربىٍة وإلاوعاهُة

شهادة إلاًذا بذاس الىح سكم (.)2019/1250

(ب)

َُئة الحدشٍش -ولمة العذد -ششوط وكىاعذ اليشش -ؿهشط املدحىٍات

مجلت مركز جزيرة العرب للبحوث التربويت واإلنسانيتــ المجلد األول ــ العدد الثاني :شوال -ذو القعدة0441 /هـ  -يونيو -يوليو9102 /م

 اؿححاخُة العذد
الخمذ هلل الزي َذاها لهزا وما هىا لنهحذي لىال أن َذاها هللا ،وهطلي ووعلم على ئمام املشظلين ،واملبعىذ سخمة
للعاملين؛ البشير الىزًش ،والعشاض املىير سظىلىا الىشٍم ،مدمذ ضلى هللا علُه وعلى آله وصخبه وظلم ،وبعذ/

ًطُ لي باظم َُئة ثدشٍش مجلة مشهض طضٍشة العشب للبدىذ التربىٍة وإلاوعاهُة؛ أن أَنئ الباخسين لاطالء،
واللشاء لاعضاء؛ وعمىم طمهىس املجلة؛ ضذوس العذد ( )2مً املجلذ (لاوٌ)؛ شىاٌ -ري اللعذة ( )1440املىاؿم
ًىهُىً -ىلُى ( )2019وثػمً ( )5أبداذ كُمة؛ ثىىعد مىغىعاتها لخشمل؛ ئداسة الجىدة خُص ّ
كُم لاوٌ ثطبُم
ً
معاًير الجىدة الشاملة في إلاداسة إلالىتروهُة بالجامعات الُمىُة ،ؿُما ثػمً الساوي ثدلُال ملذي ثمسُل الاخحباسات
الـطلُة ألوصان الىخذات الذساظُة وأَذاؾ بلىم املعشؿُة ومعحىٍات الطعىبة والحمُيز بيلُة التربُة -مداؿظة
املهشة -دساظة ثدلُلُة ،وشخظ السالص اغطشابات العلىن الىاثجة عً ضذمة الخشب لذي ثالمُز املشخلة
لاظاظُة في مذًىة ضىعاء ،واظحجلى الشابع دالئل البُان ملعاوي مـشدات اللشآن"-ظلمات" ،و"عضٍض" ،و "مغ"،
ً
ً
ً
أهمىرطا ،-واظخششؾ الخامغ خل مشيلة ثمىٍل البدص العلمي في الُمً ،خُص كذم ثطىسا ملترخا
و"هلضم"
لحطىٍش مطادس ثمىٍل البدص العلمي في الُمً ،وهما ًخبين مً العىاوًٍ ؿلذ ثىىعد مىغىعات لابداذ ،وثطشكد
ملجاالت في ػاًة لاَمُة ،وخشطد بيحائج رات كُمة علمُة وثىضُات وملترخات ظخعهم في عالض الىسير مً
ً
املشىالت والعلبُات التي واهد ظببا إلطشائها ،وهي ئلى رلً مع طىدة عالُة في الحيعُم وإلاخشاض.
وبهزٍ املىاظبة هحلذم بىاؿش الحدُة ممضوطة بجضٍل الشىش وبالؽ الامحىان؛ للباخسين والباخسات الزًً شاسهىا
وظاَمىا بأبداثهم اللُمة غمً َزا العذد ،والشىش مىضىٌ ألظشة الحدشٍش مً املدىمين وإلاداسٍين؛ والزًً ما واهد
ً
ً
لابداذ لحخشض في ضىستها الشائعة لىال طهىدَم املحميزة ،ظائال هللا أن ًجضحهم خيرا.

ً
وأخيراٌ /ععذها أن هذعى طمُع الباخسين والباخسات؛ في الجامعات واملإظعات البدسُة ومً مخحلف
ً
الجهات؛ للحدىُم واليشش عبر املجلة؛ ؿهي مجلة الجمُع ،ومىـحدة على الجمُع -بذون اظحشىاء -وهشخ دوما
باألؿياس وامللترخات إلاب ذاعُة ،وفي رات الىكد بالبدىذ الـشدًة والجماعُة ،والتي تهذؾ ئلى وشش الىعي التربىي
وإلاوعاوي ،وبما أن سؤٍخىا طمىخة؛ ؿشظالحىا وئطشاءاثىا ظخبلى هي لاظش ولاٌعش ثيلـة ،ولاهثر طىدة ،بما
ًشض ي طمُع الباخسين ،وثلذًم أبداذ جعهم في جهػة بلذها الُمً وأمحىا واظحعادة مجذه ا ،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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 شروط قواعد ال َن ْ
شر في مجلة مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث ال ُم َح َّك َمة
 ثمهُذ:

ُ َّ
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 التربىٍـة
وإلاوعاهُة ،خُص ثيشش الذساظات التي ثحىاؿش ؿيها ششوط البدص العلمي وخطىاثه املحعاسؾ عليها .والتي جعالج
ً
ئخذي اللػاًا التربىٍة وإلاوعاهُة وؿلا لآلجي:

 الششوط العامة:
 .1أن ًىىن مىغى البدص غمً اَحمامات املجلة (التربىٍة وإلاوعاهُة ).
 .2التزام البدص بلىاعذ اليشش املحبعة في املجلة.
 .3البدص لم ًيشش ولم ًلذم لليشش ئلى أي مجلة أخشي ،ولً ًلذم ئلى مجلة أخشي في خالة كبىله لليشش.
 .4التزام الباخص بأخالكُات البدص العلمي وخلىق امللىُة الـىشٍة.
ّ
ّ
العلمُة في ئطشاءات اليشش ،هما ثلتزم ؿُما ثيششٍ بلىاعذ البدص العلمي
 .5ثخبع املجلة واؿة املعاًير
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 ئعادة اليشش ً
شيل ثشاٍ.
ظىاء غمً ئضذاساتها أو
بشيل مىـطل أو بأي ٍ
ٍ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
معإولُتها عً أي
اللاهىهُة عً املدحىي الزي ًيششٍ ،وثخلي املجلة
ًحدمل الباخص وامل املعإولُة
.7
خلىق ّ
مدملة باملدحىي كذ ّ
جعشع الباخص للمعاءلة اللاهىهُة.
ّ
ّ
ٌ .8علط خم الباخص في اليشش ئرا خالف ًأًا مً اللىاعذ املعمىٌ بها في املجلة.
ّ
 .9ال ّ
بالػشوسة.
ٌعبر البدص امليشىس عً وطهة هظش املشهض /املجلة

 ششوط اليشش:

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

ً
ً
ً
 .2الذساظة املعحلمة ًج أن ثىىن مذكلة هدىٍا وئمالئُا ولؼىٍا.
 .3عذد ولمات الذساظة ( )10.000ولمة هدذ أكص ى بما في رلً مالخم الذساظة.
ً .4ج أن ال ثضٍذ ولمات العىىان عً ( )20ولمة؛ هدذ أكص ى.
 .5عذد ولمات امللخظ باللؼة العشبُة ال ثضٍذ عً  200ولمة ،وباللؼة إلاهجليزًة ال ثضٍذ عً  250ولمة.
 .6عذد اليلمات املـحاخُة ًتراوح بين  7 -4ولمات.
 .7الحىرُم العلُم في متن الذساظة وكائمة املشاطع مً هح ودوسٍات ومىاكع ئهترهد ،وػيرَا مً املطادس
التي سطع ئليها.
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ً .8طبم على كائمة املشاطع العشبُة ولاطىبُة هظام الحىرُم ( )APAمع جعذًالت طـُـة ثدذدَا ظُاظة
اليشش في املجلة.
 .9بداٌ اظحخذام الباخص بشمجُات أو أدوات كُاط واالخحباسات والاظخباهات ،أو ػيرَا مً أدوات ،ؿعلى
الباخص أن ًلذم وسخة واملة مً لادوات التي اظحخذمها ئرا لم ثشد في متن الذساظة أو لم ثشؿم مع
مالخله ،وأن ٌشير ئلى إلاطشاءات اللاهىهُة التي جعمذ له باظحخذامها.
 .10عذم الحلذم بطل سخ الذساظة بعذ ئبالغ الباخص بىضىٌ دساظحه ئلى املجلة.

 كىاعذ وئطشاءات اليشش:
ً )1لىم الباخص بحيعُم البدص خع ششوط املجلة املزهىسة أدهاٍ.
ً )2لىم الباخص باسظاٌ البدص امليعم على شيل ملف ماًىشوظىؿد ووسد ،ئلى مىكع املجلة أو البرًذ
إلالىتروويapcra.org@gmail.com :
ً )3خػع البدص املشظل ئلى املجلة ئلى ثدىُم مبذئي مً كبل مذًش  /سئِغ ثدشٍش املجلة لحلشٍش مذي
التزامه باملىهجُة العلمُة واَحمامها وثلشٍش أَلُحه للحدىُم لاظاس ي ،ؿان واهد الىخُجة ئًجابُة؛ ؿُحم
ً
ئشعاس الباخص ئلىتروهُا بخطاب ًـُذ باظحالم البدص واللبىٌ املبذئي له ومىعذ ئسظاله للحدىُم خالٌ
ًىمين مً الاظحالم .مع بُان باطشاءات جعذًذ الشظىم .أو ًحم الاعحزاس مع بُان لاظباب.
ً )4حم ئسظاٌ الذساظة ئلى ارىين مً املدىمين املعحمذًً لذي املجلة في مجاٌ الحخطظ ،ؿان اخحلـا
ًشظل لسالص ،وفي خاٌ ثمد املىاؿلة عليها ًحم ئخطاس الباخص بخطاب ًحػمً هحائج ثلاسٍش الحدىُم ،مع
الىىاكظ (ئن وطذت) ،خالٌ ( )10 -7أًام.
ّ )5
ًحعين على الباخص أن ًجشي الحعذًالت الىاسدة في ثلشٍشي املدىمين داخل آلاطاٌ املدذدة لزلً ،وبعذ
ً
الاهتهاء مً ئطشاءات الحدىُم وئطشاء الحعذًالت التي أوص ى بها املدىمانً .حللى الباخص خطابا بالىخُجة
النهائُة؛ باللبىٌ مع ثدذًذ مُعاد اليشش بدع ثاسٍخ كبىله لليشش بطشؾ الىظش عً ثاسٍخ اظحالمه.
 )6ثشث الذساظات عىذ اليشش في أعذاد املجلة وؿم الاعحباسات الـىُة ،ولِغ ألي اعحباسات أخشي أي دوس
في َزا الترثِ .

ً
ً
 )7بمجشد ئشعاس الباخص بلبىٌ دساظحه لليشش كبىال جهائُا ،ثيحلل خلىق الطبع واليشش ئلى مجلة املشهض.
ً
ً )8حم وشش الذساظة ئلىتروهُا ..وٍطل مً الباخص مشاطعتها للمشة لاخيرة واعحمادَا بشيلها النهائي.
 )9ما ًيشش في املجلة ٌعبر عً وطهة الباخص (الباخسين) ،وال ٌعبر بالػشوسة عً وطهة هظش املجلة.

 ثشثِ املدحىي:

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

الىىعي ئلى الىمي ،ئال أن َىان عىاضش سئِعة مشترهة بُنها؛ خُص ئن ظُاظة املجلة جعحىط (بلذس
إلاميان) أن ًلتزم البدص( الامبرًلي– املُذاوي) بالترثِ 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 ًً/والبرًذ إلالىترووي.
 .2ملخظ الذساظة (باللؼحين العشبُة وإلاهجليزًة) وٍج أن ًىىن في ؿلشة؛ ثحػمً الهذؾ العام للذساظة
رم املىهجُة ؿاألدوات املعحخذمة ؿحجم العُىة وأبشص الىحائج ،مع غشوسة ئبشاص الىحائج الذكُلة التي ثم
ّ
الحىضل ئليها رم إلاشاسة ألَم الحىضُات وامللترخات ،على أال ًحجاوص ول منهما ( )200ولمة وبما ال ًضٍذ
ً
عً( )15ظطشا.
 .3املل ذمة أو املذخل؛ ًدعً البذء ؿُه مً العام (العاملي) ئلى إلاكلُمي واهتهاء بالىاكع املدلي.
 .4ثدذًذ مشيلة الذساظة بشيل واضح ،بما ًإهذ وطىد مشيلة خلُلُة جعحذعي البدص.
 .5وغع أظئلة الذساظة /أو ؿشغُاتها؛ ثترطم مشيلة الذساظة بشيل واضح دكُم.
 .6ثدذًذ أَذاؾ الذساظة؛ بدُص ثجُ عً أظئلة الذساظة.
 .7ثدذًذ لاَمُة (الـىائذ) املحىكعة باالظحـادة 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 ئطاس هظشي؛ مخحطش ألخذذ ما هح خىٌ املىغى ( ،هظشٍات -خطىات -خطائظ -ثجاسب...-الخ).
 .11عشع ملخطات بأخذذ الذساظات العابلة في املىغى  ،وٍلتزم الباخص بعشغها بدع الخعلعل
الضمني مً لاخذذ لؤلكذم ،ول منها ف ي ؿلشة واخذة ثىضح الهذؾ الشئِغ لها وعُىتها وأدواتها وأَم
هحائجها بما ال ًضٍذ عً عششة أظطش ،رم ًيحهي بحعلُم مىطض؛ ًحػمً طىاه الاثـاق والاخحالؾ في
الهذؾ واملىهجُة ولادوات والعُىة ومجاالت الاظحـادة مً الذساظات العابلة رم ما ًميز الذساظة
الخالُة عً العابلة.
 .12ثىغُذ مىهجُة وئطشاءات 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 مترًة (الطذق والسبات).
 .15ثدذًذ لاوصان واملحىظطات والحلذًشات واملعالجات إلاخطائُة املعحخذمة؛ في الذساظات املُذاهُة.
 .16عشع هحائج الذساظة بطشٍلة جعلعلُة؛ ثخعم مع لاظئلة والـشغُات.
 .17مىاكشة الىحائج وثـعيرَا وملاسهتها مع هحائج الذساظات العابلة ،وظهىس شخطُة الباخص؛ مً خالٌ
مهاساثه في العشع واملىاكشة العلمُة ،واظحخالص الىحائج بطشٍلة مىغىعُة.
 .18ثلذًم ثىضُات جعخىذ ئلى الىحائج ،وبدُص ثػُف ؿىائذ خلُلُة؛ ًمىً ثشطمتها ئلى خطىات ئطشائُة؛
كابلة للحىـُز على أسع الىاكع ،وٍدعً أن ثىىن ما بين( .)8 -5هما ًدعً ئغاؿة عذد ( )3 -2مً
امللترخات بذساظات معحلبلُة كذ جعهم في معالجات ئغاؿُة للمشيلة.
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ً
 .19وغع كائمة باملشاطع في آخش البدص؛ وؿلا للترثِ لالـبائي ألظماء أظش املإلـين ودون أسكام ،وٍلضم أن
ً
ثىىن خذًسة؛ بعذ العام( )2000باظحشىاء رات الخلـُة الحاسٍخُة ،وال ثلل عً ( )20مشطعا.

 هُـُة ئعذاد البدص لليشش:
ً )1حم ثيعُم الىسكة على (ملُاط  ،)A4بدُص ً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 لابداذ ظىاء باللؼة 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 ومعبرا عً مدحىي البدص.
 )5حجم البدصً :ج أن ال ًحجاوص عذد ضـدات البدص ( )30ضـدة أو ( )10.000ولمة .بما في رلً
لاشياٌ والشظىم والجذاوٌ والطىس واملشاطع ،أما املالخم وأدوات البدص ؿحىغع بعذ كائمة املشاطع،
ً
علما أن املالخم ال ثيشش وئهما ثىغع بؼشع الحدىُم ؿلط
 )6ثىغع كائمة باملشاطع في آخش البدص على وسكة أو أوساق معحللة وؿم الترثِ لالف بائي ألظماء أظش
ً
املإلـين وثأجي املشاطع العشبُة أوال ًليها املشاطع لاطىبُة.
ٌ )7شاس ئلى املشاطع العشبُة في متن البدص باالظم لاخير للمإلف /العائلة /وظىة اليشش وسكم الطـدة أو
الطـدات التي عاد ئليها الباخص ورلً بين كىظين مساٌ (الخاض )55 :2010 ،وفي خالة رالرة مإلـين
ؿأهثر ٌشاس ئلى الاظم لاخير للمإلف لاوٌ وٍىح بعذٍ وآخشون مساٌ (عذط وآخشون-30 :2005 :
 ،)33وفي خاٌ املشطع لاطىبي ًىح الاظم لاخير ؿلط (اظم العائلة) مع ظىة اليشش وسكم الطـدة مسل:
( ،)Rogers, 2013: 201وئرا وان َىان رالرة مإلـين أو أهثر ًىح الاظم لاخير للمإلف لاوٌ وٍىح
بعذٍ ( ،) et alرم ثىح ظىة اليشش ؿشكم الطـدة مساٌ .)Robinson,etal, 2012:140( :أما في كائمة
املشاطع ؿحىح أظماء املإلـين طمُعهم.
 )8ثذسض املشاطع املشاس ئليها طمُعها في متن البدص في كائمة املشاطع لاخيرة في جهاًة البدص كبل املالخم ئن
ً
ّ
وطذت ،وثشث أبجذًا ورلً وؿم ما ًلي:
ً
 .aفي خالة الىح العشبُة أو الاهيليزًة :اظم املإلف الىىُة أوال ًليها الاظم لاوٌ(ظىة اليشش) ،عىىان
الىحاب ،الطبعة ،ميان اليشش ،اظم الىاشش.
 .bفي خالة البدص أو امللاٌ (باللؼة العشبُة أو الاهيليزًة) في دوسٍة :اللل رم اظم املإلف (ظىة
اليشش) ،عىىان البدص أو امللاٌ .اظم املجلة(،ػامم) املجلذ (العذد) ،الطـدات.
 .cفي خاٌ الشظائل :اللل رم اظم ّ
املعذ (ظىة الشظالة) ،عىىان الشظالة ،ماطعحير أو دهحىساٍ ػير
ميشىسة ،اظم اليلُة ،اظم الجامعة ،وٍىح اظم املشطع ببىط 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 امللابالت لاطىبُة/الاهجليزًة/الـشوعُة/للمططلخات العشبُة املعحخذمة مشة واخذة خين
وسودَا أوٌ مشة.
 )11ثلبل املجلة عشع الىح الجذًذة ومشاطعتها في مجالي ال علىم الىـعُة والتربىٍة بما ال ًضٍذ عً ()15
خمغ عششة ضـدة.
 )12ثيشش املجلة ملخطات سظائل املاطعحير والذهحىساٍ في مجالي العلىم التربىٍة والىـعُة التي ثمد
مىاكشتها وئطاصتها بما ال ًضٍذ عً عشش ضـدات.
 )13ثيشش املجلة الحلاسٍش العلمُة عً املإثمشات ،والىذوات ،والخللات الذساظُة ،واللجان املحخططة في
مجالي العلىم التربىٍة وإلاوعاهُة التي جعلذ في أي بلذ عشبي أو أطىبي.
ً )14دطل الباخص/الباخسىن /على وسخة واخذة و( ) 5معحالت مً العذد الزي ًيشش ؿُه البدص.
ً
ً
ً )15لتزم الباخص بذؿع سظىم ثدىُم البدص ،وكذسَا ( )$70دوالسا أمشٍىُا .وللُمىُين()$40
 )16ئرا ثجاوصت عذد ضـدات البدص ( )30ضـدة ًػاؾ  3دوالس عً ول ضـدة ئغاؿُة.
 )17طمُع آلاساء الىاسدة في املجلة جعبر عً وطهة هظش أصخابها دون أن جعىغ وطهة هظش املجلة.

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

الشكم
000

الطـدة

اظم الباخصًً /

امللذمة والـهشط /ولمة سئِغ الحدشٍش

أ-ط

أ.د /ؿهذ ضالح كاظم مؼشبه
201

ثطبُم معاًير الجىدة الشاملة في إلاداسة إلالىتروهُة بالجامعات الُمىُة

35 - 1

مىطىس ضالح مدمذ العبذي

202

مذي ثمسُل الاخحباسات الـطلُة ألوصان الىخذات الذساظُة وأَذاؾ بلىم
املعشؿُة ومعحىٍات الطعىبة والحمُيز بيلُة التربُة -مداؿظة املهشة.
دساظة ثدلُلُة
د .سالم أحمد جمعان بافطوم

203

61 -36

د .هالل محمد علي السفياني

اغطشابات العلىن الىاثجة عً ضذمة الخشب لذي ثالمُز
املشخلة لاظاظُة في مذًىة ضىعاء

90 -62

د .ؿذوي أخمذ دًاب الشامي

204

دالئل البُان ملعاوي مـشدات اللشآن
ً
أهمىرطا-
"-ظلمات" ،و"عضٍض" ،و "مغ" ،و"هلضم"

103 -91

ا /مدمذ علي هاجي املعاوي

ثطىس ملترح لحطىٍش مطادس ثمىٍل البدص العلمي في الُمً
205
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د .هجىي أخمذ علي الخاض
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