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تعد مجلة االستاذ من اوائل الدوريات العلمية االكاديمية ، وكان اول اصدار  -1

وبعد تأسيس جامعة بغداد  ،من دار المعلمين العالية 1952ام لها في  ع

تولت كلية التربية ابن رشد في  الجامعة اصدارها الى الوقت  1958عام 

الى تطوير  الوقت الحاضر وحتىنذ تأسيسها ترمي المجلة م و .الحاضر 

نشر البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية  لمن خالواثرائه الفكر العلمي 

 . في العلوم التربوية واالنسانية واللغوية والثقافية

وهي مجلة محكمة ومعتمدة للترقيات العلمية وتصدر فصلية باربعة اعداد  -2

 الت لبحوث الدراسات العليامست في السنة مع ملحق لكل عدد يضم

تعنى  بنشر البحوث بشكلها الورقي و) الماجستير والدكتوراه ( 
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ة وان عنوان المجلــة باللغة العربيــــــــة )االستاذ ( وباللغــة االنكليزيــــــ  -3

(AL-USTATH وتصدر بحجم ، )سم ، وصدر منها الى 24×  17

المنشورة فيها اكثر من اصدار  وبلغ عدد البحوث  219الوقت الحاضر 

جاءت بلغات مختلفة )العربية واالنكليزية والكردية وااللمانية  بحث   3000

والفرنسية ،الفارسية ...( ، ولها قواعد وتعليمات خاصة بنشر البحوث فيها 

د لألساتذة والباحثين والذين يرغبون بالنشر فيها ومتوافر عبر الموقع تزو

 االلكتروني لها .  

 للمجلة رؤية ورسالة واهداف. -4

وتعنى المجلة بنشر بحوث المؤتمر الدولي لكلية التربية ابن رشد وصدر  -5

و مؤتمر  ,2016الرابع والمؤتمر  2015 الثالثمنها  العددان للمؤتمر 

م ومؤتمر الجودة الشاملة لسنة  2016ة الدولي لسنة اللغة االنكليزي

 مع الوقائع واللجان. 2016

مسجلة في المكتبة الوطنية )دار الكتب والوثائق(  برقم ايداع    المجلةو  -6

 الرقم الدولي المعياري : ، و تمتلك 1980في  320

 ( 265 -0552الورقيX  ) 

  وااللكترونيonline(2518-9263    ) 

 الكتروني :للمجلة بريد  -7

Alustath1952@gmail,com 
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ومنحت المجلة شهادة تقديرية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -8

 1420-2012والعام الدراسي  2001-2000خالل العام الدراسي 

 بنشرها اعلى عدد من البحوث العلمية .

.  م(2004-م1954وصدر لها كشاف ألعدادها المنشورة مابين األعوام ) -9

، والعمل جاري باعداد كشاف  2016-2015خالل العام الدراسي 

 . 2015ولغاية  2005للسنوات 

الخاص     Impact Factor  مجلة على معامل التأثيرالوحصلت  -10

  Global Impact Factor  والعلمية من الموقع  بالمجـالت العالمية

المدرج ضمن استمارة تقييم المواقع االلكترونية للمجالت العلمية بجامعة 

وتم الحصول على عامل التأثير للمجلة بعد التسجيل  . 12بغداد الفقرة 

     http://globalimpactfactor.comبالموقع  

 وفق السنوات االتية :    

2012     : 0.554 

2013     : 0.676 

2014     : 0.787 

2015     : 0.898 
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2016    :  0.892 

 للمجلة  ضمن الرابط  االتي :التاثير العلمي و الموقع الرسمي لمعامل     

   ustath-http://globalimpactfactor.com/al  
 

 

 

لمقدم ويأتي ذلك النجاح والحصول على عامل التاثير من خالل الدعم المستمر ا     

 :لقائمين على ادارة المجلة المدرجة أسماؤهم ادناهلمن عمادة الكلية 

 علي سيدالمشرف العام األستاذ المساعد الدكتور حسن  -1

 ألستاذ الدكتور هدى عباس قنبرارئيس تحرير  -2

 فرحاناالستاذ المساعد الدكتور نعمة دهش مدير تحرير  -3

 عجيلالموقع االكاديمي للمجلة السيد مالك سعد  مسؤول      -4

 مقررة المجلة السيدة جنان مجيد سلمان      -6

 

مدرجة ضمن مركز العالم االسالمي لعلوم تحليل االستشهادات والمجلة  -11

   Islamic world science citation center (ISC)في ايران 

  )ISESCO(والتابع الى المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة  

و الموقع  لمعامل   .  2014لسنة  0,005 بحصولها على عامل تاثير بنسبة  

 ضمن   الرابط االتي يشير للمجلة :   )SCI(التأثير 
http://freecontent.atiyehsanat.com/Download/ISCJurnalList9211.pdf 

وتم تسجيل المجلة في معامل التاثير العربي الخاص بالمجالت التي  -12

 pactfactor.comhttp://arabimالعربية فقط  عبر الموقع   تصدرباللغة

 للتعريف بالمجلة واإلشادة بمسيرتها البحثية ابحاث ومقاالتعدة وكتبت  -13

 نذكر منها :والتزامها بالمعايير العلمية الرصينة و

/ابراهيم خليل  1969—1953مجلة االستاذ ، مجلة دار المعلمين العالية  -

  العالف متوافر عبر الموقع : 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=135737 

 شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات  متوافر عبر الموقع:  -

http://diae.net/19962 

مؤتمر  في مشارك  مجلة االستاذ والثقافة الجامعية / د.هدى عباس  بحث -

 .2008 ابن رشد عام كلية التربية

لطموح / د.علي عبد الوهاب ، مجلة البينة الجديدة المجالت الواقع وا -

،2016 . 

وتجدر االشارة الى زيادة اقبال الباحثين للنشر فيها من مختلف الجامعات  -14

العربية االردن والجزائر  العراقية ومن خارج القطر من الباحثين من البلدان

ايران  مثل:الدول االجنبية من وباحثين  والمغرب وفلسطين والبحرين واليمن

 فرنسا  واليخلو أي عدد من المجلة من النشر الخارجي .واستراليا 
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 من االساتذة الرواد واالعالم الذين نشروا بحوثهم في المجلة هم : -15

ابررراهيم شرروكت ، احمررد حسررن الرررحيم ،حسررين امررين ، رؤوف عبررد الرررزا       

،عبرد  العاني ،شوقي ضيف ،شاكر خصباك ،صفاء خلوصي ،عاتكة الخزرجي

الرحمن القيسي ،علي جرواد الطراهر ،علري محمرد الميراح ،فراخر عبرد الررزا  

جعفررر ،كمررال ابررراهيم ،محمررد الهاشررمي ،محمررد حامررد الطائي،مصررطفى جررواد 

 ،نازك المالئكة .

 من الكلمات التي  قيلت في مجلة االستاذ  : -16

 . انها مجلة علم واختصاص  تصدر عن كلية التربية -

 عن الحقيقة  العلمية ونشرها   بكل امانة وصد  واخالص .  تبحث المجلة -

تعررد المجلررة منبررراا علميرراا وثقافيرراا يجررود بنقرراوة الفكررر العلمرري االصرريل  -

 والنهج التربوي الهادف .

تضم المجلة بحوث علماء ومفكري ومثقفي القطر والروطن العربري وبخاصرة  -

 .الجامعيين منهم في شتى حقول المعرفة الجامعية 

هرري مجلررة علميررة تقررف مررع المجررالت العلميررة الرصررينة علمرراا وأسررلوباا  -

 وأعداداا وإخراجاا.

 وقد اسهمت مجلة االستاذ في النشر العلمي من خالل : -17

نشر بحوث العلماء والباحثين من طلبة  واساتذة الكلية ومن خارجها والتي  -

 تمثل بنات افكارهم العلمية .

طور العلوم التربوية والتعليمية والنفسية النها للمجلة دور كبير في ت -

عريقة الصدور  وتحمل مجلداتها واعدادها الصادرة العديد من البحوث 

 والدراسات التي تناولت موضوعات عدة وهي مكملة لبعضها البعض .

تعمل على تقوية الصلة التربوية والعلمية والروحية بين االستاذ والطالب  -

هم وابحاثهم العلمية وما على الطلبة والباحثين بنشر نتاجات اساتذت

 استعماله واالفادة منه في الدراسة واعداد البحوث العلمية .

االفادة من المادة العلمية التي تحتويها بحوث المجلة كدراسات سابقة  -

متخصصة مستوفية لطريقة البحث العلمي تغني الباحثين وتزودهم 

 التي عالجتها .بالرؤية العلمية ازاء المشكالت 

تحوي بحوث المجلة بيانات ومعلومات منشورة الول مرة قد النجدها في  -

 دوريات اخرى .

 ان بحوث المجلة مفيدة للباحثين على مستوى التخصص الموضوعي . -

 
 


