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اللغة العربية واألدب

قواعد ومواصفات النشر بالمجلة
 تنشر المجلة البحوث التي تتوفر فيها األصالة ،واالبتكار ،وإتباع المنهجية السليمة
والتوثيق العلمي مع سالمة الفكر واللغة واألسلوب.
 تنشر المجلة األبحاث والدراسات األكاديمية باللغتين العربية واالنجليزية.
 يلتزم الباحث عن د تقديم بحثه للمجلة بأن ال يقدمه لجهة أخرى حتى إعالمه بنتيجة التحكيم.
 يلتزم الباحث بمراجعة البحث المقدم ،فالمجلة ال تتحمل مسؤلية االخطاء اللغوية والنحوية.
 ينبغي أن يدون في أول العمل المراد نشره معلومات عن الباحث ،مثل (االسم ،الدرجة
العلمية ،جهة العمل ،البريد اإللكتروني(.


يتم ترتيب مواد المجلة وفقا ً ألمور فنية بحتة ،وال عالقة لها بمكانة البحث أو قيمته.

 ترسل البحوث لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة التحرير بشكل سري  ،وللمجلة أن
تطلب إجراء تعديالت على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.


ان ال تتجاوز البحوث والدراسات المقدمة للنشر  62صفحة.



ان ال تتجاوز ملخصات وعروض الرسائل واألطروحات  2صفحات.

 اعتماد نمط موحد في الطباعة (حجم العنوان  ،01والعناوين الفرعية  02والنص،01
المسافات بين األسطر ،0.1الخط .)Simplified Arabic
 تكتب االستشهادات المرجعية في متن النص ،و يشار إليها عند االقتباس الغير المباشر
بذكر اسم المؤلف األخير ،ثم سنة النشر بين قوسين مثل(:العمران ،)2102 ،وفي حالة
االقتباس المباشر يذكر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا( :العمران. )97 ،2102 ،


تثبت المراجع مرتبه في نهاية البحث ترتيبا ً هجائياً حسب اسم العائلة.



تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي والكتروني .

قامئة احملتوايت
ر.م

الكاتب

عنوان المقال

الصفحات

أوال :الدراسات والبحوث
1

األمن الغذائي العربي بين إحباط الواقع واألمل في المستقبل

د.محمد الهادي صالح

41-7

2

أثر االستغراق الوظيفي في جودة الخدمات المصرفية

د.سعد محمد امبارك

61-42

3
4

د .سالم عيسى بالحاج

دراسة تحليلية لمحتوى قناة العاصمة

د .اليسع حسن أحمد

بناء دراما الراديو دراسة فى أعمال حمدنا اهلل عبد القادر

29-62
111-29

وهاشم صديق باإلذاعة السودانية

5

عالقة الزمن الجدلية في الفكر السينمائي

د .صالح علي قحلوص

191-117

6

الطباعة ثالثية األبعاد واستخداماتها في الحياة اليومية

د  .فضيلة مصباح محمد

147-191

7

توظيف قطع الخزف المهملة في التصميم الداخلي

8

مرافق المعلومات ومدى استعدادها لمواجهة تحدي

د .فردوس محمد التويجيري
د.فاطمة عمران البريكي

158-148

د.نزهات مفتاح البوعيشي

واالثاث

أ.د مبروكة عمر محيريق

175-152

التعليم عن بعد
توظيف الحاسوب في العملية التعليمية والتربوية

د .لطفية علي الكميشي

117-171

11

أخصائيي المعلومات وتحدى التعليم عن بعد

أ .أكرم أبوبكر الهــوش

125-111

11

الزراعة في العراق خالل العصر العباسي األول (-199

أ .سعاد محمد الجفال

911-121

12

مفهوم الصداقة في التراث اإلسالمي ابن حزم األندلسي

9

13
14

999هـ)

أ .لطفية على خميس

نموذجا
أ.د عبد القادر بوباية

عرض وتقديم "الحلل الموشيه في ذكر االخبار المراكشية

941-992

البن سماك العاملي

القراءة بين الفاعلية والفعل قراءة في (فن القراءة) لـ

د.هدى رجب محمد العبيدي

951-947

علي عبد الحميد الفاخري أنموذجا
ثانيا :عروض الرسائل العلمية

1

991-919

النظم االليه في المكتبات الجامعية

د حنان الصادق بيزان

919-952

االفتتاحية
تسعى جاهدة مجلة االكاديمية للعلوم االنسانية واالجتماعية للتميز بمحاولة
استم اررية صدورها وانتظامها ،متخطيه الحواجز المكانية والزمانية ،من اجل تضاعف
الحراك العلمي واحداث التواصل بين العلماء والباحثين.
وفي هذا الصدد نود ان نلفت انتباه قرائنا الكرام اننا نقدم لكم هذا العدد بشكله
المزدوج (العاشر والحادي عشر /يوليو  ،ديسمبر  ،)9111باعتبارهما عددان متأخران،
فمن اجل تسريع النفاد للعطاء الفكري واتاحة البحث العلمي للمستفيدين من جهة  ،ومن
اجل التفرغ لتجهيز االعداد القادمة من جهة اخرى.
نأمل من العلي القدير بصدور هذا العدد المزدوج سد ثغرة في مجال البحث العلمي،
بما تحتويه من دراسات وبحوث ،فنحن عازمون على ان تحتل المجلة المكانة المرموقه
على المستوى الوطني والدولي.
لذا نجدد دعوتكـم إلثرائها ببحوثكم ودراساتكم فهذا زادها ونبع تألقها ،إنكم أيها الكتاب
والقراء الكرام ،مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بكم واليكم.
ونسأل العلي القدير التوفيق لنا ولكم
د .حنان بيزان
رئيس هيئة التحرير

