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امل�ستخل�ص
هيدف البحث احلايل اىل التعرف عىل اجتاهات وميول الباحثني يف كتابة بحوثهم العلمية املنشورة يف جملة كلية

 وقد استخدمت الباحثة املنهج التحلييل للوصول اىل نتائج.2017  ولغاية2010 القانون جامعة بغداد للفرتة من
: وقد توصل البحث اىل عدد من النتائج أمهها.البحث

. ) باللغة االنكليزية%2,6(  مقابل%97,4 اغلب البحوث املنشورة هي كانت باللغة العربية وبنسبة وصلت اىل-1
) بحث مقابل اقل موضوع34(  اكثر املوضوعات التي تم النرش هبا هي موضوع القانون الدويل بعدد وصل-2

.) بحوث فقط3( هو القانون املايل وبعدد وصل اىل

. املجالت العلمية، االجتاهات املوضوعية:الكلامت املفتاحية

Abstract
The objective tendencies of the researches published in the journal of the
college of law – Baghdad University
BY:Huda faiq Abd- AL Rahman
College of Law/ University Of Baghdad.
Keywords: Objective tendencies, Scientific Journals.
The Current research aims at getting aquatinted with the researches› objective tendencies and trends while writing their scientific researches published in
the journal of the college of Law Baghdad University throughout the period 20102017.
The researches appealed to the analytic method to attain the research results.
The results achieved mainly are:
1. most researches are published in Arabic, at a percentage of 97.4% against
2.6% in English.
2. Most researches who have published their researches in the journal are
males(163) against (26) for females.
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البحوث املحكمة

االجتاهات املوضوعية للبحوث املنشورة يف جملة كلية القانون جامعة بغداد

 -1-1م�شكلة البحث:
تعد املجالت العلمية واحدة من اهم مصادر

املعلومات األولية كوهنا تصدر بفرتات متقاربة وحتمل

بني ثناهيا معلومات مهمة وحديثة مقارنة بالوسائل

املطبوعة األخرى كالكتب مثال ،اذ يقوم الباحثني

بنرش ابحاثهم وعرض النتائج التي توصلوا اليها
برسعة مقارنة فيام اذا أرادوا نرشها عن طريق الكتب،
وتعد جملة كلية القانون واحدة من اهم املجالت
العلمية اذ يرتبط صدورها بفرتة تأسيس الكلية التابعة
ألعرق جامعة يف بغداد أال وهي جامعة بغداد ،ختدم
املجلة اختصاصات متنوعة منها (اجلنائي ،والقانوين

والدستوري واملدين وغريها من املوضوعات) لذا
يستوجب دراسة هذه املجلة والتعرف عىل البحوث

املنشورة فيها بغية تعميم نتائج تفيد القائمني عىل
املجلة من اجل املوازنة املوضوعية للبحوث املنشورة
من خالل اإلجابة عىل التساؤالت االتية:

-1ما االجتاهات املوضوعية للبحوث املنشورة

يف املجلة.

-2التعرف عىل اجتاهات الباحثني يف كفرق عمل

او منفردين يف أعامهلم البحثية.

-3ما هي الفرتات الزمنية التي شهدت اقباال عىل

النرش يف املجلة مقارنة بغريها م سنني فرتة الدراسة.

�-2-1أهمية البحث:

من خالل العرض السابق ملشكلة البحث يتبني

لنا أمهيته من خالل الدور الكبري الذي تلعبه البحوث
املنشورة يف اغناء املكتبات باملعلومات احلديثة قياسا
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بغريها من اوعية املعلومات ،وكذلك من خالل الدور
الكبري الذي تؤديه هذه املجلة كوهنا حتتضن من قبل

اعرق كلية قانون يف العراق باعتبارها تابعة القدم
جامعة فيه.

�-3-1أهداف البحث:

يف ظل املشكلة املطروحة جاء البحث احلايل

لتحقيق األهداف التالية:

-1التعرف عىل جنس الباحثني األكثر غزارة

علمية يف عملية النرش يف املجلة.

-2التعرف عىل الفرتات التي شهدت اقباال

واسعا للنرش يف املجلة مقارنة بالسنوات األخرى.

-3التعرف عىل أسلوب عمل الباحثني من حيث

كون أعامهلم منفردة او كفرق عمل.

-4التعرف عىل االجتاهات املوضوعية للبحوث

املنشورة يف املجلة.

-4-1منهج البحث:

لتحقيق األهداف السابقة يتوجب عىل الباحثني

استخدام منهج معني جلمع النتائج وحتليلها ،ويف

بحثنا هذا استخدمت الباحثة املنهج املسحي للبحوث
املنشورة ،مستعملة بذلك مالحظتها الشخصية يف
تدقيق البحوث املنشورة يف املجلة كاداة جلمع البيانات

كام تم االستعانة باالدبيات السابقة لتغطية اجلانب

النظري من البحث.

-5-1حدود البحث:

-1-5-1احلدود املوضوعية :جملة كلية القانون

جامعة بغداد.

م.م .هدى فائق عبد الرمحن
-2-5-1احلدود الزمنية :االعداد الصادرة من

استخدمت الباحثة املنهج الوثائقي التحلييل الفعيل

-6-1الو�سائل الإح�صائية:

اىل عدد من النتائج أمهها :قلة املجالت املتخصصة يف

تاريخ  2010ولغاية .2017

االعداد الصادرة من املجلة ،وقد توصلت الدراسة

نظرا لطبيعة البحث يتوجب استخدام الوسائل

موضوع علم الصيدلة حيث وجد ثالث جمالت فقط

استخدام النسب املؤية كمؤرش للجداول اإلحصائية.

-3-7-1رنا عدنان ،لينا خزعل ،االجتاهات

اإلحصائية للحصول عىل نتائج رقمية وقد تم
-7-1الدراسات السابقة:

وغريها من النتائج.

املوضوعية للكتب املرتمجة املتاحة يف جمال املعلومات

-1-7-1ايامن فاضل السامرائي ،االجتاهات

واملكتبات ومدى توافقها مع املناهج الدراسية  ،املجلة

للمعلومات وجملة رسالة املكتبة للسنوات -1993

هدفت الدراسة اىل التعريف باالجتاهات

املوضوعية وطبيعة التأليف يف املجلة العربية
 ،1996دراسة مقارنة ،املجلة العربية للمعلومات،

ع ،)1998(1ج ،19ص.)1(65-51

العراقية لتكنولوجيا املعلومات ،مج)3( .2010 ،1

املوضوعية للكتب الرقمية املتاحة عىل االنرتنت
ومدى مالئمتها للتعليم االلكرتوين وبرامج علم

هدفت الدراسة اىل التعرف عىل االجتاهات

املكتبات واملعلومات والتاهيل املكتبي  ،وقد

ومقارنة نتائجها مع نتائج البحوث املنشورة يف جملة

الكتب الرقمية وعىل منهج حتليل املضمون او املحتوى

املوضوعية املنشورة يف املجلة العربية للمعلومات
رسالة املكتبة للوقوف والتعرف عىل أوجه التشابه
واالختالف بني املجلتني  ،وقد استخدمت الدراسة

املنهج الوثائقي التحلييل يف التعرف عىل البحوث

املنشورة ،وقد توصلت النتائج اىل ان هناك تشابه كبري
يف البحوث املنشورة يف املجلتني.

استخدمت الباحثتان املنهج املسحي فيام يتعلق بضبط

للتعريف باالجتاهات املوضوعية.

-8-1موازنة البحث احلايل مع
الدرا�سات ال�سابقة:

لقد تشابه البحث مع الدراسات السابقة من

حيث اهلدف اذ كانت الغاية األساسية للدراسات

-2-7-1سعاد محود الساعدي ،املجالت

السابقة والبحث احلايل هو التعرف عىل االجتاهات

اجلامعة املستنرصية ،2006 ،إرشاف غنية مخاس(.)2

مع الدراسات السابقة من حيث املنهج اذ تم استخدم

الصيدالنية من حيث جهة إصدارها وهيأة التحرير

االختالف فقد زاد البحث احلايل عىل الدراسات

الصيدالنية العراقية :دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري،
هدفت الدراسة اىل التعريف باملجالت

ورشوط النرش وحتليل البحوث املنشورة فيها  ،وقد

املوضوعية للبحوث املنشورة ،كام تشابه البحث احلايل
املنهج املسحي لتحليل البحوث املنشورة  ،اما أوجه
السابقة يف كونه بحث يف اعداد البحوث املنشورة
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االجتاهات املوضوعية للبحوث املنشورة يف جملة كلية القانون جامعة بغداد

البحوث املحكمة

للفرتات الزمنية داخل مدة الدراسة وكلك يف التعرف

بعض املشكالت التي تكتنف املجالت بشكلها

او اعامل منفردة وكذلك يف جنس الباحثني.

فال يمكن االستغناء عنها ،وهذه املشكالت هي:

عىل طبيعة عمل الباحثني من حيث كوهنم فرق عمل

 -1-2املجالت العلمية:

التقليدي ،ولكن عىل الرغم من وجود هذه املشكالت
* تأخر النرش :يعد من أكثر املشكالت التي يعاين

تعترب املجلة العلمية ثمرة جهد النشاط العلمي

منها مؤلفو املقاالت والبحوث العلمية ،وهو تأخري

من كوهنا تعنى بنرش احدث البحوث التجريبية

يف بعض البحوث املقدمة للنرش( ، )5وهذا ينطبق عىل

واالكاديمي يف كافة اجلامعات العاملية ،منطلقة بذلك
والتطبيقية عىل شكل مقاالت صغرية قياسا باشكال

املطبوعات األخرى  ،وهي بذلك تعد ثمرة جهد

لبحوث سابقة واكامال لنتائج قد تم عرضها يف بحوث

داخل جمالت أخرى او مصادر علمية أخرى ،وامليزة
األهم يف املجالت العلمية كوهنا تصدر بفرتات
زمنية منتظمة لذلك اطلق عليها تسمية الدورية أي

لصدورها بشكل دوري .وتتميز الدوريات العلمية

باآليت(:)4

خمتلف املجالت العلمية منها املجالت قيد الدراسة.

* تضخم أعداد املجالت :إِرتبطت املجالت

العلمية بالنهضة العلمية احلديثة التي بدأت يف القرن

السابع عرش ،واستمر هذا االرتباط حتى عرصنا
احلارض .كام أن نمو النشاط العلمي واكبه زيادة مماثلة

يف عدد املجالت العلمية وبحوثها فتضاعف عدد
الدوريات( ،)6إن هذا التضاعف والزيادة يف أعداد

املجالت واملقاالت تطلب السيطرة الببليوغرافية

-1سهولة محل الدورية وخفة وزهنا وإمكانية

الفاعلة ألجل تنظيمها وجعلها متوافرة بسهولة

-2تعالج موضوعات متعددة يف آن واحد داخل

الكشافات الالزمة هلا ،ألنه بدون هذه السيطرة سوف

-3رسعة صدور الدورية مقارنة مع املصادر

للمقاالت والبحوث ومن ثم يؤدي إىل تكرار يف

-4تفرد بعض الدوريات بنرش معلومات

* التحكم يف حجم املقالة :فمعظم هيئات حترير

قرائتها يف أي مكان.
العدد الواحد.

األخرى للمعلومات.

وحقائق غري موجودة يف مصادر أخرى.

-5متتاز املقاالت باالجياز والرتكيز.
 -2-2مشكالت املجالت:

عىل الرغم من املزايا املتعددة للمجالت فهناك
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نرش مقاالهتم أو بحوثهم ،وقد يصل ذلك إىل عام كامل

للباحثني وحتليل حمتويات الدوريات عن طريق إعداد
يؤدي إىل ضياع ثروة علمية بسبب الرتاكم غري املنظم

اجلهود الفكرية.

املجالت حتدد حج ًام للمقاالت جيب عدم جتاوزه

 ،وقد يؤدي هذا التحديد إىل اإلجياز واحلذف يف

نصوص البحوث .

* تشتت البحوث واملقاالت :أذ أن البحوث التي

م.م .هدى فائق عبد الرمحن
تتناول موضوعات حمددة نرى أهنا تنرش يف جمالت

مع إهنا رضورية وملحة لتعريف املستفيد بإصدارات

* إرتفاع معدالت التقادم لبعض البحوث

* سوء التوزيع الذي تعاين منه مطبوعات

خمتلفة ويف مناطق متباعدة وحتى يف لغات متعددة.

واملقاالت العلمية يف بعض التخصصات خصوص ًا

العلمية منها مما يتطلب إِخراج الدورية وتوزيعها

بأقىص رسعة ممكنة(.)7

إن ما ورد يف أعاله كان املشكالت العامة

للمجالت يف حني موضوع دراستنا املجالت العلمية

األكاديمية ،وجيب التطرق إىل املشكالت التي
يواجهها هذا النوع من املجالت ،

-3-2امل�شكالت التي تعاين منها
املجالت اجلامعية:

تعد املجالت العلمية احد أنواع النرش اجلامعي،

لذلك جيب التطرق إىل املشكالت التي يعاين منها

النرش اجلامعي  ،وهذه املشكالت تعاين منها بعض
اجلامعات العربية بشكل نسبي ،ويمكن إجياز هذه

املشكالت بام يأيت(:)8

اجلامعة احلديثة ،وكيفية احلصول عليها .

اجلامعة والذي يعد السبب الرئيس للحد من انتشارها
وتداوهلا .

.

* ضعف احلرص الببليوغرايف ملطبوعات اجلامعة
* يالحظ بصفة عامة تأخر نرش املجالت ،عالوة

عىل تأخري صدور األعداد وهلذا التأخري تأثري سلبي يف
املادة العلمية مما يؤدي إىل فقد أهم عنارص ومقومات
اجلودة واحلداثة.

* تفاوت حجم البحوث واملقاالت يف املجلة

الواحدة أو املجلد الواحد .

-3اجلانب العملي:

-1-1-3جملة كلية القانون  /جامعة بغداد:

وهي جملة علمية حمكمة نصف سنوية تصدر

عن جامعة بغداد /كلية القانون ،هتتم بنرش البحوث

* افتقار اجلامعة إىل اجلهاز املنظم واعتامدها عىل

والدراسات القانونية واالجتهادات القضائية

اجلهاز عملية حترير املادة املراد نرشها سواء كانت

اعامل املؤمترات والندوات القانونية وورش العمل

األفراد غري املتخصصني يف مهنة النرش ،ويتوىل هذه

تقرير ًا أم بحث ًا أم جملة حتى كتاب بشكل يضمن

صدورها عىل أكمل وجه شك ً
ال ومضمون ًا.

* عدم االهتامم بالشكل اخلارجي لبعض

الدوريات واألغلفة والتصاميم ،التي تعد من
رضوريات الدورية ونرشها .

* ضعف العناية واالهتامم بالدعاية واإلعالن

وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة فضال» عن

التي تعقدها الكلية.

وتعترب املجلة من اعرق املجالت القانونية عىل

مستوى العراق ،وكان اول اصدار هلا كان بدايات

سنة 1969م والتزال مستمرة حلد االن يف رفد
اصدارها اىل مجيع كليات القانون يف اجلامعات

العراقية واملؤسسات احلكومية فضال” عن الوزارات
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واجلهات ذات العالقة.

البحوث املحكمة

 -3-1-3سياسة تقويم البحوث العلمية()11

وجتذب املجلة الباحثني من خارج البلد

 -1تتوىل سكرتري حترير جملة العلوم القانونية

واالنكليزية ،والفرنسية  ،وهي معتمدة ألغراض

التأكد من أن موضوع البحث ذو عالقة بالعلوم

وداخله لنرش بحوثهم القانونية وباللغات العربية،
الرتقية العلمية لالساتذة اجلامعيني ،وحاصلة عىل
التصنيف املعياري ( )2070027x ISSNمنذ

عام  ، 2008وهلا رقم ايداع يف دار الكتب والوثائق
العراقية ( )675لسنة .1998

استالم البحوث املقدمة للنرش يف جملة الكلية ،بعد
القانونية كون املجلة متخصصة يف هذا املجال.

 -2إحالة البحوث املقدمة للنرش من قبل سكرتري

التحرير اىل هيئة حترير املجلة.

 -3تتوىل هيئة حترير املجلة تدقيق البحوث

ولقد صدر عن املجلة منذ عام ( )1969ولغاية

املقدمة للنرش ومن ثم ترشيح اخلرباء املختصني

يف كل سنة  ،فضال” عن االعداد اخلاصة ببحوث

والتخصص الدقيق لكل من اخلبري العلمي والباحث.

واالعداد اخلاصة بوقائع (بحوث املؤمترات القانونية

من قبل هيئة التحرير اىل سكرتري التحرير.

النصف الثاين لعام  )32( 2017جملد بواقع عددين

السادة التدريسيني مع طلبة الدراسات العليا ،

التي تعقدها كلية القانون-جامعة بغداد) (.)9
 -2-1-3اهداف املجلة (:)10

هتدف جملة كلية القانون جامعة بغداد اىل اآليت:

-1املشاركة الفاعلية يف اثراء املعرفة القانونية

وتعميقها من خالل التفرد بنرش البحوث االصيلة.

-2متابعة االنشطة القانونية من خالل اصدار

اعداد خاصة باملؤمترات وورش العمل والندوات

املقامة يف الكلية.

 -4إحالة البحوث مع اسامء اخلرباء املرشحني
 -5تتوىل سكرتري التحرير إحالة البحوث اىل

اخلرباء املختصني يف ضوء قرار هيئة التحرير ،ومتابعة

اجاباهتم يف ضوء املدة القانونية املقررة للتقويم.

 -6يتم ارسال القرار النهائي للباحثني سواء اكان

بقبول نرش البحث ام رفض النرش بموجب كتاب

رسمي موثق من قبل الكلية.
 -2-3التحليل العميل:

-1-2-3توزيع اعداد البحوث املنشورة يف

-3توثيق اوارص التعاون القانوين بني الباحثني

املجلة من حيث اجلنس:

 -4تبادل اخلربات العلمية والقانونية بني

الدراسة ( )189باحث ،من خالل ( )159بحث ًا،

لتحقيق التواصل العلمي.

الباحثني داخل وخارج الكلية من خالل نرش البحوث

وتقويمها للباحثني.
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لتقويم البحوث ،عىل ان يتم مراعاة اللقب العلمي

بلغ عدد الباحثني يف املجلة خالل الفرتة املحددة

بلغت نسبة الباحثني من الذكور ( )163وبنسبة بلغت

( ،)86.3أما الباحثني من اإلناث فقد بلغ (،)26

م.م .هدى فائق عبد الرمحن
وبنسبة وصلت اىل ( ،)%13.7ويمكن متثيلهم يف
اجلدول اآليت:

جدول ()1
يبني نسبة الباحثني من حيث اجلنس

اجلنس

الذكور
اإلناث

العدد

النسبة املؤية

26

%13.7

163

%86.3

-2-2-3توزيع اعداد البحوث املنشورة يف

املجلة من حيث سنوات النرش:

تبني من خالل حتليل البحوث املنشورة يف املجلة

خالل مدة الدراسة ان اعىل السنوات يف نرش البحوث

داخل املجلة هو العام ( )2016بمعدل ( )28بحث

 -3-2-3توزيع اعداد البحوث املنشورة يف املجلة

من حيث فرق العمل:

يتبني من خالل حتليل البحوث املنشورة يف املجلة

ـأن الصفة الرئيسة للباحثني يف اعامهلم يأخذ الصفة
الفردية اذ بلغت البحوث الفردية ( )133بحث
وبنسبة وصلت اىل ( )%82.5ومشرتك لباحثني يف

الرتتيب الثاين بعدد وصل اىل ( )27بحث وبنسبة

بلغت ( )%16.9وبحث كفريق عمل ثالثي واحد.
وكام مبني يف اجلدول ادناه:

جدول ()3
يبني نسبة الباحثني من فرق العمل

نوع البحث

العدد

النسبة املؤية

بحوث بلغت ( )26وبنسبة وصلت اىل ( ،)%16.3

ثنائي

27

%16.9

بحوث فقط وبنسبة بلغت (  ،)%5ويمكن متثيلها

-4-2-3توزيع

وبنسبة بلغت ( )%17.6يليه العام  2015وبعدد

منفرد

ويف الرتتيب االخري تايت السنة ( )2014بعدد ()8

ثالثي فأكثر

باجلدول اآليت:

جدول ()2
يبني نسبة البحوث املنشورة خالل سنوات الدراسة
السنة

العدد

النسبة املؤية

12

%7.5

2010

17

2012

21

2011
2013
2014
2015
2016
2017

25
8

%10.6
%13.2
%15.7
%5

26

%16.3

22

%13.8

28

%17.6

املوضوعية:

133
1

البحوث

%82.5
%0.6

بحسب

اجتاهاهتا

كانت البحوث املنشورة يف املجلة خالل مدة

الدراسة مقسمة اىل موضوعات (  )9وكانت النسبة

الغالبة للبحوث يف جمال القانون الدويل حيث بلغ
عدد البحوث ( )34بحث ًا وبنسبة ( ،)%21.3ويف

الرتتيب الثاين موضوع القانون اجلنائي وبعدد ()26
بحث وبنسبة بلغت ( )%16.3ويف الرتتيب الثالث

موضوع القانون املدين وبعدد ( )25بحث وبنسبة
وصلت اىل ( ،)%15.7ويف الرتتيب االخري موضوع

املالية وبعدد ( )3بحوث فقط وبنسبة (،)%1.8
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االجتاهات املوضوعية للبحوث املنشورة يف جملة كلية القانون جامعة بغداد
ويمكن متثيل البيانات السابقة يف اجلدول اآليت:
جدول ()4

يبني االجتاهات املوضوعية للبحوث املنشورة يف
املوضوع

املجلة
العدد

القانون التجاري

17

القانون املدين

25

القانون اجلنائي
القانون

الدستوري

القانون االداري
قانون العمل
الرشيعة

القانون الدويل
القانون املايل

26

النسبة املؤية
%10.6
%16.3
%15.7

16

%10

15

%9.4

11

%6.9

12
34
3

%7.5
%21.3
%1.8

-5-2-3توزيع البحوث بحسب اللغة:

من خالل حتليل البحوث املنشورة وجد ان ()4

بحوث فقط قد كتبت باللغة االنكليزية والبقية كتبت
باللغة العربية ومل يكن هناك أي بحث قد كتب بلغة

ثالثة عىل الرغم من كون املجلة تستقبل البحوث
باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية ،ويمكن
متثيلها باجلدول اآليت:

جدول ()5

يبني نسبة الباحثني من حيث اللغة
اللغة

العربية

االنكليزية

420

العدد

النسبة املؤية

4

%2,6

155

%97,4

النتائج
يف هناية البحث احلايل وجدت الباحثة اهم

النتائج ،وهي:

-1اغلب البحوث املنشورة هي كانت باللغة

العربية وبنسبة وصلت اىل  %97,4مقابل () %2,6

باللغة االنكليزية.

-2اغلب الباحثني الذين نرشوا بحوثهم يف

املجلة هم من فئة الذكور وبعدد ( )163مقابل ()26

لإلناث.

-3اكثر السنوات غزارة يف البحوث املنشورة يف

املجلة كانت للعام  2016وبعدد وصل اىل ()28

بحث مقابل اقل سنة كانت عام ( )2014بعدد ()8

بحوث فقط.

-4اكثر املوضوعات التي تم النرش هبا هي

موضوع القانون الدويل بعدد وصل ( )34بحث
مقابل اقل موضوع هو القانون املايل وبعدد وصل اىل

( )3بحوث فقط.

-5كانت الصفة الغالبة للباحثني هو عملهم

بصورة منفردة اذ مل يكن هناك سوى ( )27بحث
مشرتك الثنني وواحد لفريق عمل مقابل ()133

بحث منفرد.

التوصيات:

باآليت:

يف ضوء نتائج البحث تويص الباحثة

-1احلث عىل النرش باللغات االخرى والسيام

النكليزية لكي يضمن انتشار اوسع للمجلة خصوصا

م.م .هدى فائق عبد الرمحن
ونحن نعيش عرص الرقمنة وانفتاح املجالت عىل

شبكة االنرتنت.

-2احلث عىل موازنة املوضوعات داخل املجلة

من خالل اتباع سياسة معينة لضامن التوزيع السليم

للموضوعات داخل العدد الواحد.

-3تشجيع روح العمل لدى الباحثني من اجل

امل�صادر
1.1ايامن فاضل السامرائي ،االجتاهات املوضوعية
وطبيعة التأليف يف املجلة العربية للمعلومات وجملة

رسالة املكتبة للسنوات  ،1996-1993دراسة
مقارنة ،املجلة العربية للمعلومات ،ع،)1998(1
ج ،19ص.65-51

العمل كفرق عمل مشرتكة وخصوصا كونه اصبح

2.2سعاد محود الساعدي ،املجالت الصيدالنية

احتساب اعداد النقاط مقارنة بالبحوث املنفردة.

املستنرصية ،2006 ،إرشاف غنية مخاس.

واحدة من اهم مقومات الرتقية العلمية من حيث

العراقية :دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة

3.3رنا عدنان ،لينا خزعل ،االجتاهات املوضوعية
للكتب املرتمجة املتاحة يف جمال املعلومات واملكتبات

ومدى توافقها مع املناهج الدراسية  ،املجلة العراقية

لتكنولوجيا املعلومات ،مج.2010 ،1

4.4هناء عبد احلكيم كاظم ،االجتاهات املوضوعية
يف جملة اهلندسة والتكنولوجيا :دراسة حتليلية ،جملة

االستاذ ،ع ،207مج ،2013 ،1ص.450-433

5.5غالب عوض النوايسة ،االنرتنت والنرش
االلكرتوين:

الكتب

االلكرتونية

والدوريات

االلكرتونية( .عامن :دار الصفاء ،)2013 ،ص.77

6.6عصام منصور و ويعقوب يوسف ،بناء وتنمية
املجموعة املكتبية يف البيئة الرقمية (.الكويت :مكتبة

افاق ،)2011 ،ص.14

7.7عصام ملحم ،مصادر املعلومات االلكرتونية
يف املكتبات اجلامعية .جامعة نايف العربية للعلوم

األمنية ،2011 ،ص.291

8.8مجيل فضل كليب ،مدى استخدام طلبة جامعة
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االجتاهات املوضوعية للبحوث املنشورة يف جملة كلية القانون جامعة بغداد
الزرقاء للمصادر الورقية يف ظل ظهور املصادر

الرقمية ،املجلة األردنية للمكتبات واملعلومات،
مج ،48ع ،1ص.57

9.9املوقع الرسمي لكلية القانون تاريخ الزيارة -11
 .2018-5عىل الرابط
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