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شروط النشر
إن البحوث العلمية اليت تقبل للنشر يف اجمللة تعتمد
ألغراض الرتقية العلمية ،وتسعى جملة كلية اآلداب أن تكون
من املراجع العلمية الرصينة للدارسني والباحثني واهليئات
التدريسية يف اجلامعات واملعاهد واملؤسسات العلمية.
ومن خالل هذه الرؤية ترحب اجمللة بنشر البحوث على
وفق الشروط اآلتية:
 )1يلتزم الباحث مراعاة سالمة اللغة العربية وحسن صياغتها
وأال يكون البحث منشورًا من قبل ويعد إرساله إىل اجمللة
تعهدا بذلك وأال يكون مستال من حبث أو رسالة نال بها
الباحث درجة علمية.
 )2ال تلتزم اجمللة رد البحوث إىل أصحابها سواء قبلت للنشر
أم مل تنشر.
 )3يشار إىل املصادر العلمية يف منت البحث ويف نهايته حبسب
األصول املنهجية املعتمدة يف ذلك.
 )4يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفين
يف طباعة البحوث ومنسوخا على قرص (.)CD
 )5يتضمن البحث  :عنوان البحث ,اسم الباحث ,اللقب العلمي
مستخلص ًا باللغة االنكليزية.
 )6تلتزم اجمللة بالقواعد املنهجية العلمية املتبعة واحلقوق
القانونية والعلمية للنشر والناشرين فيها.

 )7جيب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة ويف
حالة زيادة عدد الصفحات إىل حد ( )40صفحة يؤخذ مبلغ
قدره ( )3,000دينار عن كل صفحة.
 )8يقدم مع البحث مبلغ مقداره أربعون (  )40,000ألف دينار
ملن هم مبرتبة مدرس مساعد ومدرس ،وستون ()60,000
ألف دينار ملن هم مبرتبة أستاذ مساعد ،ومخسة وسبعون
( )75,000ألف دينار ملن هم مبرتبة أستاذ.

هيئة التحرير


احلمد هلل ربِّ العاملني ،والصالة والسالم على سيد
املرسلني أبي القاسم حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعد،
فقد خطت جملتنا املعطاء يف اآلونة األخرية إحدى أهم
اخلطوات اليت تؤهلها للدخول إىل املستوعبات العاملية ومنها
سكوباس ( ،)scopusإذ اختارها احتاد اجلامعات العربية
لتكون ضمن مئة جملة عربية حمكمة تعنى بنشر البحوث
باللغة العربية ضمن املستوعب العاملي سكوباس .scopus
والواقع ،فقد أفلحت جهود احتاد اجلامعات العربية يف
عقد اتفاقية مع مؤسسة  Elsevierاملؤسسة األم ل scopus
لتأسيس منصة  Arab Journal Platformداخل املستودع
الرقمي  Digital Commonsالتابع ملؤسسة Elsevier
الستضافة الدوريات العربية العلمية احملكمة املشهود هلا
بالرصانة العلمية واألكادميية ،إذ أدرك القائمون على احتاد
اجلامعات العربية أن احلرف العربي البّد أن يصل إىل اآلفاق
العلمية ،حيث عمدت املستوعبات العاملية اليت تعنى بنشر
البحوث العلمية والتقنية واإلنسانية خالل العقدين املنصرمني
على الزام الباحثني العرب نشر حبوثهم يف تلك املستوعبات
بغري لغتهم العربية ،وبذلك اجتزأت أفكارهم وآراؤهم،

وأجربوا على سلوك قواعد هذه املستوعبات سواء يف البحث أو
التحليل أو يف االحاالت املصدرية.
إن بلوغ جملتنا املعطاء هذا اهلدف السامق مقارنة بعمرها
الفيت أؤكد على منح مسارها العلمي واألكادميي واملعريف
يف الرقي ،ويف الوقت نفسه يفرض على القائمني عليها
مسؤولية كبرية يف احلفاظ على هذا املنجز األكادميي
املرموق.
أبارك هليئة التحرير املوقرة جهودها الكبرية يف وضع
هذه اجمللة املعطاء ضمن املستوعب العاملي سكوباس
( )scopusوكلي أمل يف أن يرفد باحثونا األفاضل هذه
اجمللة بالبحوث الرصينة خدمة للعلم واملعرفة.
وأخرياً فإني وبكل فخ ٍر أقدم للباحثني والقراء على حد
سواء العدد رقم ( )18من جملة مداد اآلداب ،والذي جاء
حافالً بالبحوث العلمية يف شتى حقول املعرفة االنسانية
ليكون جسراً معرفياً وعلمياً يوصل بني الثقافات املتباعدة.
االستاذ الدكتور
حسني داخل البهادلي
عميد كلية اآلداب
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