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شروط النشر
إن البحوث العلمية التي تقبل للنشر في المجلة تعتمد
ألغراض الترقية العلمية ،وتسعى مجلة كلية اآلداب أن تكون من
المراجع العلمية الرصينة للدارسين والباحثين والهيئات التدريسية
في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية.
ومن خالل هذه الرؤية ترحب المجلة بنشر البحوث على
وفق الشروط اآلتية:
 )1يلتزم الباحث مراعاة سالمة اللغة العربية وحسن صياغتها
وأال يكون البحث منشورا ً من قبل ويعد إرساله إلى المجلة
تعهدا بذلك وأال يكون مستال من بحث أو رسالة نال بها الباحث
درجة علمية.
 )2ال تلتزم المجلة رد البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر أم
لم تنشر.
 )3يشار إلى المصادر العلمية في متن البحث وفي نهايته بحسب
األصول المنهجية المعتمدة في ذلك.
 )4يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفني في
طباعة البحوث ومنسوخا على قرص (.)CD
 )5يتضمن البحث  :عنوان البحث ,اسم الباحث ,اللقب العلمي
مستخلصا ً باللغة االنكليزية.
 )6تلتزم المجلة بالقواعد المنهجية العلمية المتبعة والحقوق
القانونية والعلمية للنشر والناشرين فيها.
 )7يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة وفي
حالة زيادة عدد الصفحات إلى حد ( )40صفحة يؤخذ مبلغ
قدره ( )3,000دينار عن كل صفحة.
 )8يقدم مع البحث مبلغ مقداره أربعون (  )40,000ألف دينار
لمن هم بمرتبة مدرس مساعد ومدرس ،وستون ()60.000
ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ مساعد ،وخمسة وسبعون
( )75.000ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ.
هيئة التحرير

كلمة رئيس التحرير
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين
الحمد هلل ِّ
أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد،
على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم اليوم في ظل
تجدد انتشار جائحة
كورونا  ،مازالت مسيرة البحث العلمي تتواصل في بلدنا
الحبيب ،إذ
أدرك الكثيرون أهمية البحث العلمي في حياة األمم واالرتقاء
بها في هذه
ً
المرحلة  ،فالبحث العلمي يفتح آفاقا ً معرفية جديدة أمام
الباحث مما يُسهم في تحسين
مهاراته الفكرية والثقافية  ،فعن طريق البحث العلمي يمكن
تحقيق النهضة الشاملة العلمية.
لقد تنوعت بحوث هذا العدد بين اللغة والتاريخ والفلسفة
والجغرافية واللغة االنكليزية وشتى انواع المعارف االخرى .
حرصت مجلتنا على إصدار أعدادها في األوقات المحددة لها
رغم معوقات جائحة كورونا.
وفي الختام ،أضع بين أيديكم العدد ( )22وما حواه من
بحوث متنوعة في شتى مجاالت المعرفة اإلنسانية  ،وأشدد على
أيدي هيئة التحرير في إصدار هذا العدد في وقته المقرر بالرغم
مما سببته هذه الجائحة من معوقات .
وهللا الموفق

االستاذ الدكتور
حسين داخل البهادلي
عميد كلية اآلداب
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