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 شروط النشر يف اجمللة
 

  رها م يسبق نش، والتي لاالنسانية  مجاالت الاالصيلة في  و  مة قيال  علمية لا  البحوث بنشر    جلة الم  ص تخصت (1)
منهجية  ب  بشرط االلتزام   المجلة   محاور( ضمن  )بتعهد خطي من صاحب البحث جهة أخرى    ى لأو تقديمها إ

  ة او االنكليزيية  عربلابإحدى اللغتين    وتقبل البحوث   عالمياً،ا و ليمحها  يلته المتعارف عا البحث العلمي وخطو
 ة(. دد مح بنسبة )
 . لباحث االجور المالية ا لمويتح Turnitinااللكتروني   تخضع األبحاث المستلمة لبرنامج االستالل (2)
ا  تخضع  (3) لفحص  جميعها  المجلة  الى  المرسلة  التحرير  البحوث  هيئة  قبل  من    ا مناسبته   تقرير لولي 

لالمجلة،    لتخصص  للتحكيمبيان  ثم  تعتذ   حرير الت  يئةه لويحق    ،اهليتها  قبوع   ران  ان  أو  بالكامل  حث لب ل   ،
 . ساله إلى المحكمين ار قبلالمجلة سة ناسب وسيايت بماتعديله على الباحث  ط تشتر

  ن أعلى    . فكرةال  حضووو ضرورة تحقق السالمة اللغوية مع مراعاة عالمات الترقيم، ومتانه األسلوب   (4)
 .ية(يز نجلواال   ةيب اللغتين العر)ب  قدم ملوال عن السالمة اللغوية للبحث االباحث مسؤ  كوني
الرصانة    منللتأكد  ،  اره شنقبل  ص  االختصامن ذوي  سري  لاللتحكيم العلمي    المقبولةالبحوث    ترسل (5)

سماء  عن أ  فشالتحرير بالك  ة ال تلتزم هيئو  (معتمدة)وفق استمارة    العلمية والموضوعية والجدة والتوثيق 
 ث. باحية الو ه  ارات تكشف عنا إشاهي االبحوث المتضمنة في ثن وترفض ،  كميهامح
الباحثين في الصفحة  حث أو  ابالهوية  خاصة بالمعلومات اللضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم تكون   (6)

 االولى من البحث فقط. 
 بحث.  للمن المحكمين  ةيلتزم الباحث بإجراء التعديالت الجوهرية المقترح  (7)
عند اكتشافها ما قبال  ستث مالباح  عمعدم التعامل  ار بقرلارفض البحث واتخاذ  يحق لهيئة تحرير المجلة   (8)

 .ذلك التثبت من بعد المطلوبة  يتنافى واألمانة العلمية 
  ل وال يجوز النق،  ار صاحب البحث بقبوله للنشرطبع للبحث ونشره الى المجلة عند اخط تنتقل حقوق ال (9)

باإل إال  إلشعنه  مجلارة  جهةو،  تناى  ألي  أو  البحث  لصاحب  يجوز  إع أخر  ال  نشرى  أو  ب  اتكفي    هادة 
 . ورية إال بعد أن يحصل على موافقة خطية من رئيس التحريرد أو  فةصحي

تقدم هيئة التحرير مكافأة  و عن البحوث المحكمة التي تقبل للنشر في المجلة. للباحثين    افأة مكال تدفع   (10)
 . ينكمللمحخاصة 

،  هاحة نفسالصفالمتنوعة فتقبل البحوث بآلية التوثيق بالهوامش )سواء في  آلية التوثيق    تعتمد المجلة  (11)
 . APA)ريقة المتعارف عليها عالميا بـ ) طلابكما تقبل البحوث بآلية التوثيق في المتن ، أو في نهاية البحث(

كذلك (12) المجلة  المعملية   تقبل  أو  الميدانية  أ  البحوث  الب  ن بشرط  طبيعة  يورد  فيها  يبين  مقدمة  احث 
اليه الحاجة  البحث في هيئ  ، البحث ومدى  ثم يحدد مشكلة  او ومن  تساؤالت  المفاهيم  ،  فرضيات   ة  ويعرف 

ب  ،والمصطلحات  خاصاً  قسماً  بعدها  وأدواتها ويقدم  وعينته  ومجتمعه  البحث  خطة  فيه  يتناول    ، إلجراءات 
 قائمة المراجع.   ورد اخيراً وي ، اج ومناقشتهئ ا تفضال عن قسم خاص بالن 

نش (13) يجوز  فيال  للباحث  بحث  من  أكثر  سوا  ر  المجلة  من  الواحد  منفرد قد   ءالعدد  بحثه  أو  م  ا 
 باالشتراك. 

 ة من بحثه مستال. م مختو بنسخة واحدة –عند نشره  -يزود صاحب البحث  (14)
ر  ظر االعتباتأخذ بن   ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في أولوية النشر في كل ما يردها من موضوعات  (15)

المجلة، واألسبقية   التقويم، واعتبارات أخرى، في تسلتوازن  البحث معدال بعد  البح ويخض  يم  وث  ع ترتيب 
 خطة التحرير. في العدد الواحد للمعايير الفنية المعتمدة في 

في    عن هيئة التحريربالضرورة  بحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها، وال تعبر  لا (16)
 .مجلةال
 للمجلة البريد ن عنواال عبر لمتعلقة بالمجلة  لمراسالت اا (17)
(E-mail: aliraqiajournal@aliraqia.edu.iq)  (dr_salam1977@yahoo.com ) 

 



االلتزام بالبحث الموضوعي الحر الهادئ البعيد عن كل    ضرورة   على  هيئة التحرير تؤكد    وأخيرا (18)
لك  نشر الموضوعات التي تمس المقدسات أو ت  عن وتنأى    الشخصيات. الرموز وب و المساس  لتهجم أ أشكال ا

 . ويهدد السلم المجتمعيئوية والطائفية وكل ما يوجب الفرقة  العصبيات الف إلى  التي تدعو

 : (Author Guidelines)  لمؤلفا دليل  
ا على طلب خطي  لباحث بناءنتساب اعن جهة ا مختومرسمي  طلب من خالل   ادرة المجلةيقدم البحث الى  .1

 ( معتمدةمارة من قبله )است
نسخ   .2 ثالث  الباحث  ورق  بوسة  مك بوعة  طمية  ورقيقدم  واحد   (A4) على  وجه  إعدادات ،  على  وتكون 

  16و، للهامش  12للمتن و   14بحجم  ( Simplified Arabic)   ط بخسم من كل جانب 2.5  الصفحة   حواشي 

ل الرئيسي  غامق  اللغامق    15و  لعنوان  االنكليواذ   لفرعي. عنوان  باللغة  البحث  كان  بخط  ا  فيكون  زية 
(Times New Roman ) 
ي .3 علاال  البحث  واالشكال    صفحة   وعشرين   خمسى  زيد  والجداول  والحواشي  المراجع  ذلك  في  بما 

صفحة كحد    خمس وثالثينن كل صفحة زائدة إلى  ل الباحث ما قيمته ثالثة آالف دينار ع موالمالحق. ويتح
 أعلى. 

نه لن يقدم  وا  أخرى،ولم يقدم للنشر الى جهات    ، شرهالبحث لم يسبق ن  بكون  الخاص التعهد  حث  البا  قع يو .4
 ه حتى انتهاء اجراءات التحكيم. ت نفسفي الوقلنشر ل

( بعد اجراء جميع التعديالت  CDمن البحث على قرص حاسوب )  ة نسخة إلكتروني  بجلب يتعهد الباحث   .5

 لمجلة. لوبة وقبول البحث للنشر في اطالم
 . نزيد عن صفحتي ت  ال  لغتين العربية واإلنكليزية على أنبال  بحث خالصة وافية ودقيقة يرفق مع ال .6
 .المالي للقسم معتمدة على وفق إجراءات قانونيةنقدا  أجور الخبراء والنشردم مع البحث يق .7
 تمت. باإلجراءات التي    يبلغ تباعاثم  ث.اريخ تسلم البح تضمن تب  رقم تسلسلي لبحثه يستلم الباحث  .8
خة كاملة  فعليه ان يقدم نس   جمع البيانات و  البحث في االختبارات أت  من ادوا  واحدة ستخدم الباحث  اذا ا .9

 في صلب البحث او مالحقه.  لم تنشرتلك االداة اذا من  
على ان    ة(عتمد م  استمارة  -ف )بخطاب تكلي  2عدد   مقومين  بأرسال البحث الى  ر المجلةيهيئة تحر تلتزم   .10

يكون   عندماو ،  دم الخبير اعتذاره خالل اسبوعقوبخالفه ي  ،خمسه عشر يومها  ي مدة اقصايم البحث فويتم تق 

 غوي لتقييمه لغويا. ليحال البحث الى المقوم ال )باتفاق اثنين من المقومين على األقل( المي ايجابييم العو التق
 الف دينار( خمسون و  مئة 150000)  حث الب اجور نشر .11
ااجو .12 قلة  لبر طبع وتنضيد  الباحث بسبب  تكون على حساب  المجلة  المالية في حوث في  التخصيصات 

 .رعبشكل تب الموازنة
 

 : ( idelinesewer GuRevi)  دليل المقوم 

 المرسلة وم للبحوث أدناه الشروط والمتطلبات الواجب مراعاتها من قبل المق •

 ( تتضمن االتي: المرفقة 4 رقم رة ايم البحوث )استموة تقرداد استمااعيتم  .1

من   -أ دراسته  سبقت  هل  البحث  بموضوع  تتعلق  اقتباس فقرة  يوجد  وهل  علمكم؟  بحسب  قبل 

 ( أو استالل مع تحديد مكان االستالل. أن وجد قتباس)اإلشارة إلى اال حرفي؟

تقويمي   -ب عبرجدول  تفصيلي  )  فني  بـ  محددة  24عنه  فقرة  على  (  لكيرت   مقياس  فقوصيغت 

)ث الثال )3ي }جيد  مقبول   ،)2)  ،( الخبير({  1ضعيف  من  ويقوم  واحد  اختيار  على  تبعاً  بالتأشير  ها 

 .ةاجاب ترك اية فقرة بدون، وعدم بمحتوى الفقرة هلقناعت

)علمية أو منهجية(   بأساسياته العامةأو    ،الخاصة بتفاصيل البحث  الخبير  مالحظاتخاص ل  مكان -ت

 الباحث. تفيد منهاكي يس

التقوي -ث النشر على وفق ثالثة خيارات    مخالصة  للنشرالمتعلقة بصالحية  أو صالح بعد ،  )صالح 

 . مارةي االستددة فق المعايير المحوفعلى ( غير صالح للنشرأو ، اء التعديالتاجر



 عدم الصالحية للنشر إذا حكم بذلك.  مسوغاتمكان محدد لتثبيت  -ج

تط  على .2 من  التأكد  وتوافالمقوم  الع  ق ابق  الخالصتين  واقتراح  رعنوان  لغويا  واالنجليزية  بية 
 التعديل المناسب.

 ومعبرة.ول واالشكال التخطيطية الموجودة واضحة يبين المقوم هل أن الجدا أن .3
 الباحث اتبع األسلوب االحصائي الصحيح. هل أن  لمقوميبين ا أن .4
 ؟ ة ومنطقيةاقشة النتائج، هل هي كافيأن يوضح المقوم رأيه في من .5
 الباحث المراجع العلمية.  استخدام ىالمقوم تحديد مد على .6
 . الت األساسية التي يقترحها لقبول البحثللمقوم أن يوضح بورقة منفصلة التعدي يمكن  .7
عل  .8 الخبير  االتوقيع  بتقتمثل  ستمارة  ى  قام  بأنه  علميا  وتعهد خطي  البحث  المعايير  يم  وفق  على 

يل اسمه كامال على وفق ما  ج، ومطلوب تسحاصل عليهليم االتقويستحق  وان البحث    ،وضوعيةالم

 رة. مثبت باالستما
 

 

   االشتراك السنوي 
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