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 تعريف اجمللة 
 )أجسر( االسم اخلاص جمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة، هي اسم خمففة عن إجنليزیة 

IAJCR)هي اسم مجع قلة لكلمة جسر باللغة العربية مبعىن نقطة االتصال بني الشيئني ).  
هتدف اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة.  

ا اللغة یكما هتدف إىل نشر املعرفة واملوضوعات املتخصصة، والظواهر اللغویة واألدبية، وقضا
وظواهرها النقدیة يف األدب العريب، القدمي واحلدیث  واملرتبطة يف إطار نظریات جدیدة.كما هتتم 

 اجمللة باألساليب املتعلقة بالفكر والتحليل والتجزئة. 

 :أهداف اجمللة
هتتمُّ اجمللة جبلب األساتذة والباحثني املتخصصني يف جمال البحث العلمي؛ ذلك عن طریق 

؛ على نشر أعماهلم البحثية يف أعداد اجمللة. وكذلك تويل اجمللة اهتماما كبريًا باملثقفنيتشجيعهم 
لذلك تشّجع نشر أعماهلم. وقد مّكنت سياسة اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث 
تتوّفر شروط البحث العلمي، واملتابعة؛ فهي تأخذ يف االعتبار ظروف البحوث العلمية اجليدة، 

يت هلا األسبقية من حيث أصالة الفكر، ووضوح األسلوب، واألصالة، واجلودة املمتازة، والكمية ال
 املنخفضة، واجلدیة يف تقدمي وإعطاء وقت للتعدیل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني املراسلة               عنوان 
 

 شمس غزنین، شقة الثانیة، مکتب املجلةکابل: الناحیة الثالثة، عمارة 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  
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 شروط النشر
  أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة للنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتب کامل املسؤولیة

 يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروضـة للنشر
  :العربیة أو اإلجنلیزية أو الفارسیة.أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة 
  كلمة. 0888إىل  0888أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  أن يكون املقال ضمن املوضوعات اليت تعين اجمللة بنشرها وهي تتعلق باحلقول الدراسیـة باللغة العربیة املقی ِّمة من األساتذة وعلماء

 املعروفني.
 املقالة على احملتويات التالیة: أن حتتوي الصفحة األوىل من 

o .عنوان املقالة باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o .اسم  الباحث ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  لعربیة.، باللغة ا46كلمة وحبجم خط 988ملخص للبحث يف حدود 
o .الكلمات املفتاحیة بعد امللخص 

 .أن تكون املقالة خالیة من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئیة والفواصل اإلضافیة 
  تكتب اإلحاالت واإلرجاعات املقتبسة وفق النظام الAPA (.490/ 9م: 9889 داخل كل صفحة، )ابن منظور، يف 
 ثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانیهما خارج البلد.سیتم احلكم على األحباث واملقاالت من قبل ا 
  قابلة للتطبیق.التعلیم العايل فیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد البحث العلمي وأنظمة وزارة 
 راء احملكمني فیما يتعلق آسیكون للجنة التحرير احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص املقالة املرسلة. سیقوم املدير بإبالغ الباحثني ب

 بأي تغیري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربیة 
  .لیس من الضروري أن يوافق جملس اإلدارة على آراء  الباحث 
 رحلة أحباثهم بعد التقدمي. مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة 
 .مسؤولیة املقاالت ستكون فقط على املؤلفني ولیس على اجمللة أو هیئة التحرير 
 .مبجرد استالمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف 
  للباحث إرسال حبثه إىل جملة أخرى إال بعد إذن أو رد ِّ الکتب ِّ من اجمللة.حتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 
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 کلمة التحرير
  

 بسم هللا الرمحن الرحیم
احلمد هلل الذي جعل لنا من العلم نورًا هنتدي به، والصالة والسالم علی رسوله الکرمي الذي 

 بعد..عني. أما مجأرسله رمحة للعلمني، وعلی آله وصحبه أ
قث اخلو لبحل الدولیة العربیة لةاجملفتواصل  دمة اللغة العربیة وجدي ة يف خ مشوارها بثبات   ال 

، ومازالت تأخذ علی عاتقها أال  حتید عن مسعاها م9898 ولجمللد األالثاين لعدد اوآداهبا بصدور 
ا هتتم اهتماما نوعًیا بنشر يف تقدمي البحوث اجلادة الرصینة، ذلك  عد إخضاعها لربنامج البحوث بأهن 

 التکشیف مما يشکل ضمانة للباحثني مؤلفني وقر اء.
وتنتهج اجمللة يف سیاستها العامة، وشروط النشر فیها، هنًجا يرتکز علی أسس حديثة مما أصبح 
مطلًبا يف جمالت النشر العاملیة بعد تقومي هذه السیاسات من عدد  من اخلرباء واألساتذة الفضالء، 

طموح تتطلع إلی الباحثني من أهل ال كإلی حتقیق مکانة مرموقة عاملًیا، وهي بذل كة بذلساعی
والراغبني يف إجناز حبوث  تأخذ مکاهنا يف جمالت متخصصة بدراسة اللغة العربیة واألدب العريب، 

 لإلسهام يف األعداد القادمة من اجمللة.
 ضخضع اها دون تأخري أو إطالة يف املراحل اليت وما زالت اجمللة ملتزمة بتقدمي أحباث ممیزة نوعًیا

البحث من التقومي األولی، فالتحکیم، فالتحرير، فاملراجعة. ويأيت هذا العدد وقد متحور حول أمه یة 
دراسة النصوص من منطلقات لغوية؛ أسلوبیة ولسانیة، للتعامل مع أنواع من اخلطابات وامللفوظات 

 العدد. امما احتواه هذ
يف خمتتم القول من اإلقرار بالشکر والتقدير العظیمني لکل من أسهم يف إجناح هذا وال بد  

ومن األساتذة  ،يف اجلامعات األفغانیة والقائمني علیها العدد من األساتذة املشرفني علی اجمللة
 .الکرام احملکمني، واألساتذة الباحثني، والقارئني
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