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   جملة أحباث كلية الرتبية األساسية النشر يف  ضوابط  

 اخالقيات النشر 

 ( الفقرة  النشر املوضحة يف  وبنود جلنة اخالقيات  العلمي  البحث  التعليم  (  14باالشارة اىل اخالقيات  كتاب وزارة  من 

املرقم   والتطوير  البحث  العلمي/دائرة  والبحث  حترير    2018/ 10/ 15يف    7961/ 4العايل  هيئة  وضعت  فقد  جملة  ، 

 اص هبا وعلى النحو االتي: اخالقيات النشر العلمي اخل   أحباث كلية الرتبية األساسية 

 رئيس التحرير 

الرتبية األساسية يتوىل رئيس حترير   مسؤولية اختيار احملكمني    لة وبالتعاون مع اعضاء هيئة حترير اجمل   جملة أحباث كلية 

 املناسبني بسرية تامة. 

 لة اعضاء هيئة حترير اجمل 

للمجلة،  واحلفاظ على سرية عملية    لة يعمل اعضاء هيئة حترير اجمل  املقدمة  لالحباث  املناسبني  على اختيار احملكمني 

التحكيم، ومتابعة وتقييم البحوث تقيماً اولياً، والنظر يف مدى صالحيتها للنشر او االعتذار عن النشر قبل ارساهلا اىل  

 املقومني. 

 الباحثون  

 ا للمعايري االكادميية واالخالقية العالية ويرتتب على ذلك االتي: جيب على الباحثني ضمان اصالة احباثهم واستيفائه 

ان يتمتع البحث املقدم للنشر مبصداقية عالية من حيث اقتباس النصوص أو تقديم البيانات دون حتريف وان   -1

 يلتزم الباحث باالمانة العلمية 

 عدم ادراج امساء لباحثني غري مشاركني فعلياً يف اجناز البحث.  -2



حثني مراجعة احباثهم وفقاً ملقرتحات احملكمني، ويف حالة اعرتاض الباحث على مالحظات احملكمني  على البا  -3

 فيجب عليه تقديم تربير منطقي بذلك. 

 

 

اخضاع مجيع البحوث املقدمة للنشر اىل برنامج االستالل، والتاكد من ان نسبة االستالل فيها ال تتجاوز احلد   -4

 (. % 20املسموح به ) 

البحث اىل   -5 تقديم  تقديم احباث سبق وان نشرت يف جمالت اخرى، وكذلك عدم  الباحثني عدم  جيب على 

 اكثر من جملة يف ان واحد، اذ يعد ذلك منافياً الخالقيات النشر.   

 التحكيم واحملكمون 

 يتم اخضاع مجيع البحوث املقدمة للنشر اىل اثنني من احملكمني.  -1

 فصل حول سالمة البحث واصالته العلمية وفق منوذج خمصص لذلك. يلتزم احملكمون بكتابة تقرير م  -2

 تتعامل ادارة اجمللة مع امساء خرباء التحكيم بسرية تامة.  -3

 يف حالة وجود تقرير سليب من احد خرباء التحكيم يرسل البحث اىل خبري ثالث للبت يف صالحيته للنشر.  -4

 ادرة عن عملية التحكيم. جيب على خرباء التحكيم حتري املوضوعية يف االحكام الص  -5

 يفرتض من احملكمني الناي بالنفس عن املصاحل الشخصية.   -6

 يفرتض من احملكمني االلتزام بالوقت املخصص لعملية التحكيم.  -7

 االنتحال )السرقة العلمية( 

 ترى اجمللة يف االنتحال او السرقة العلمية سلوكاً غري اخالقي يف جمال البحث والنشر العلمي.  -1



العلمي  حيق   -2 البحث  واخالقيات  اسس   خيالفون  الذين  اوالئك  حبق  الالزمة  االجراءات  كافة  اختاذ  للمجلة 

 وقواعدها. 

 حقوق النشر 

 يتم نقل حقوق النشر اىل اجمللة عند اخطار الباحث بقبول حبثه املقدم للنشر يف اجمللة. 

 جدول النشر 

 كانون االول( -ايلول -حزيران -يف السنة )اذار تلتزم اجمللة جبدول النشر حيث تقوم باصدار اربعة اعداد  

 حقوق امللكية 

 تلتزم اجمللة باحلفاظ على حقوق امللكية الفكرية للباحثني. 

 دليل الباحث 

 هنالك ضوابط للنشر ينبغي ان يلتزم  هبا الباحث وعلى النحو االتي: 

 أخرى. تقديم طلب خطي لنشر البحث ، مع التعهد بعدم إرساله او نشره يف جملة   .1

 .   Wordجيب أن يكون البحث مطبوعاً على احلاسوب على شكل ملف   .2

  ، Deco Type Naskh  القرآنية   ، نوع اخلط للمنت واآليات   12واهلوامش حبجم    14منت البحث حبجم   .3

للغة العربية، و 1.0وتباعد االسطر والفقرات  )   )Time New Roman ،    وتباعد االسطر والفقرات

 . وختطيط الصفحة يكون بشكل عمودان   ( للغة اإلنكليزية 1.15) 

( صفحة،  20( صفحة والعلوم اإلنسانية عن الـ ) 15ال يتجاوز عدد صفحات حبوث العلوم الصرفة عن الـ )  .4

 دينار( لكل صفحة إضافية.   2000ويستحصل مبلغ ) 



البحث باللغة العربية  ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعاً باسم املؤلف )أو املؤلفني( وعنوانه، ومن ثم ملخص  .5

( كلمة، يليها كلمات مفتاحية غري واردة يف  250واإلنكليزية على أن ال يتجاوز عدد كلمات امللخص عن ) 

 العنوان ثم يليها منت البحث. 

( لغرض تنفيذه وفق سياق  CDبعد قبول البحث للنشر يقدم الباحث نسخة هنائية للبحث مع قرص مدمج )  .6

 اجمللة. 

يف هناية عنوان البحث ثم    )*( تالً من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه توضع عالمة  إذا كان البحث مس  .7

 يذكر يف اهلامش تفاصيل املشرف و الباحث و عنوان رسالة املاجستري أو أطروحة الدكتوراه. 

 واألشكال واملخططات على شكل صورة موحدة.   تقدم اجلداول مطبوعة،  .8

 سواء أقبلت للنشر ام مل تقبل. ال تعاد البحوث اىل أصحاهبا   .9

 أن ال يتجاوز عنوان البحث  وامللخص باللغة العربية وباللغة اإلنكليزية صفحة واحدة فقط.  .10

 تكون املراسالت املتعلقة باجمللة على العنوان التايل:  .11

 ( mosuljournals )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية / كلية الرتبية األساسية /جامعة املوصل   

 صيغة النشر 

وهو قالب موحد لكتابة البحوث ونشرها مثبتاً فيه شعار اجمللة ويكون     Templateيعتمد يف صيغة النشر قالب  

 .   Latexاو     Wordمعداً باحدى الصيغتني  

 توثيق املصادر 

( يف توثيق املصادر وتنسيقها  )اجلمعية االمريكية لعلم النفس   APAجيب ان تعتمد اجمللة يف توثيق املصادر على صيغة  

 وترتيبها. 

 

 



 جملة أحباث كلية الرتبية األساسية 

 جامعة املوصل 

 الرؤية : 

العربية        البيانات  قواعد  تأثري، ومصنفة ضمن  اإلنسانية، وهلا معامل  ميدان نشر األحباث  أن تكون اجمللة رائدة يف 

 والعاملية. 

 الرسالة : 

اللغوية،       بالعلوم  الصلة  ذوات  وموضوعات  ومشكالت  قضايا  تعاجل  واليت  واحملكمة،  الرصينة  العلمية،  األحباث  نشر 

 اعية، والرتبوية والنفسية، والرتبية البدنية. فضالً عن العلوم الرياضية والصرفة. واإلسالمية، واالجتم

 األهداف : 

أن تساهم اجمللة يف نشر أحباث أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف عموم املؤسسات االكادميية واجلامعية، وطنياً    -1

 وعربياً وعاملياً. 

 العلوم اإلنسانية والصرفة. أن تصبح اجمللة مرجعاً علمياً للباحثني يف -2

االكادميية    -3 احلرية  احرتام  مع  والدين،  الفكر  قضايا  معاجلة  يف  الوسطي  املنهج  ذوات  األحباث  بنشر  اجمللة  تلتزم  أن 

 للباحثني. 

 

 



 العدد   فتتاحية ا 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 بنعمة العلم والمعرفة    ذي اكرمناالحمد هلل ال

من مجلتنا ليستمر نبض الحياة فيها، الكبيرة بطموحها ،   اصدار العدد الجديد من دواعي سرورنا 

لتكون رافدا ً صافيا ً وعذبا ً يصب في نهر العلم  الذي يرتوي منه طالب العلم و المعرفة.  

المنبر العلمي بإتباع   وتأمل هيئة التحرير للمجلة أن تترجم حرصها الدائم على رصانة هذا

الدقيقة   العلمية  التقاليد المحكمة في تقويم البحوث علميا ً من قبل الخبراء في االختصاصات 

  اخيرا فيها و  المجالت العلمية العريقة دون التخلي عن لمسات اإلبداع والتطوير نهج  ملتزمة ًو

لتكون رافدا  ةالمجلويات محت اعداد  و  من ساهم في انجاز  وعرفان لكل  البد لنا من وقفة شكر 

 بالعلم والمعرفة.  والمهتمين   والباحثين  ةلطلبة العلم واالساتذ ومنبرا 

 

 

 

 رئيس التحرير                                                                            

 وليد خالد همام د  . أ                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 ثبت حمتويات البحوث 
املوضوع    الصفحة  

  اجلزء االول 
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 وحتقيق وتعليق دراسة( 

 أمحد محيد سعيد النعيمي                  حممود جاسم حممود •

1 
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135 

 التسوق الشبكي اهلرمي حكمه •

 إمساعيل سامل صاحل الربزجني •
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 فارس فاضل موسى الشمري         أمساء إبراهيم خليل احلمادي •
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واخلروج(  ,ونفقة األوالد الصغار ,واإلقراء ,مهر املثل ,النكاح  ترجيحات الشيخ عبد الل املوصلي احلنفي يف كتاب املعامالت )فصول :حمرمات •
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