


 
 اقرأ باسم ربك الذي خلق 

اقرأ  خلق اإلنسان من علق 
الذي علم  وربك األكرم 

 علم اإلنسان ما مل يعلم بالقلم 
 

 (5-1)سورة العلق/اآليات 
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               مجلة كلية التربية األساسية  
 للعلوم التربوية واإلنسانية

 بابلمجلة محكمة تصدر عن كلية التربية األساسية / جامعة 
 م2010/حزيران  3 العدد/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -النشر:شروط 
 أن ال يكون البحث المقدم للنشر قد نشر أو قبل للنشر في مكان آخر. -1
 باللغة العربية أو اإلنكليزية. و كتابة البحوث مراعاة منهجية البحث العلمي في  -2

 النشر.تخضع البحوث للتقويم العلمي وال ينشر البحث غير المستوفي لشروط  -3

( مئنة ألن  100، ومنا يعنادل )داخنل العنرا للبحوث منن دينار(  40000أجور نشر البحث ) -4
 .للبحوث من خارج العرا دينار بالعملة العراقية 

 .(CD( ومخزونة على قرص )A4على ور  قياس )مطبوعة تقدم البحوث بثالث نسخ  -5

 

 
 

 هيئة التحرير
 رئيس التحرير أ.م.د. عباس عبيد حمادي  -1
 التحرير سكرتير أ.م.د. عبد السالم جودت  -2
 التحريرمدير  أ.م. عدي صبري عبد الرزا  -3
 عضو أ.د. أسعد محمد علي النجار -4
 عضو أ.م. عادل عبد الرضا مهدي -5
 عضو فراس سليم حياوي أ.م.د. -6
 عضو  حمدان مهدي عباس  أ.م.د. -7
 مقرر الهيئة  م.م. سعد عبد الرزا  -8

 المجلة محاور
 ية واإلنسانية. البحوث اللغو  .1
 طرائ  التدريس.  .2
 البحوث االجتماعية.  .3

 اإلخراج واإلشرا  الفني
 د. قيس حاتم هاني الجنابي

 تدقي : ابتهال جابر    حسابات: سعد ناي     عبد العالي نورةتنضيد وطباعة: 
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 الهيئة االستشارية
 مكان العمل اللقب العلمي االسم ت
 رئيس جامعة بابل أستاذ نبيل هاشم االعرجي د.  .1

 كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد أستاذ نعمة رحيم العزاوي د.  .2

 الجامعة المستنصرية/بغداد أستاذ عبد المجيد الماشطة د.  .3

 كلية اآلداب/جامعة الكوفة أستاذ عبد علي الخفا  د.  .4

 عة الكوفةكلية اآلداب/جام أستاذ عبد الجبار ناجي د.  .5

 كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد أستاذ ليلى عبد الرزا  د.  .6

 كلية التربية/جامعة بابل أستاذ عبد اإلله رزوقي كربل د.  .7
 
 
 
 
 
 

 قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمة اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراك
 اسم المشترك: ............................................................................ 
 .....................................العنوان: ..............................  
 دينار عراقـــــي 25.000سـعر المجلة داخل العراق:        

 دوالر أمريكي 25.000سعر المجلة خارج العراق: 
 ترسل االشتراكات إلى: العراق/جامعة بابل

 كلية التربية األساسية/سكرتارية                                    
 مجلة الكلية كلية التربية                                        

 األساسية                                              

Email: mcbe_babylon@yahoo.com 


