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 شروط النشر 

تعتمد   المجلة  في  للنشر  تقبل  التي  العلمية  البحوث  إن 
وتسعى مجلة كلية اآلداب أن تكون من    ،ألغراض الترقية العلمية 

المراجع العلمية الرصينة للدارسين والباحثين والهيئات التدريسية  
 في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية. 

ومن خالل هذه الرؤية ترحب المجلة بنشر البحوث على  
 وفق الشروط اآلتية: 

صياغتها (1 وحسن  العربية  اللغة  سالمة  مراعاة  الباحث    يلتزم 
المجلة   إلى  إرساله  ويعد  قبل  من  منشوراً  البحث  يكون  وأال 
تعهدا بذلك وأال يكون مستال من بحث أو رسالة نال بها الباحث  

 درجة علمية. 

ال تلتزم المجلة رد البحوث إلى أصحابها سواء قبلت للنشر أم  (2
 لم تنشر. 

يشار إلى المصادر العلمية في متن البحث وفي نهايته بحسب   (3
 هجية المعتمدة في ذلك.األصول المن

يقدم البحث بثالث نسخ مطبوعة يراعى فيها النمط الفني في   (4
 (. CDطباعة البحوث ومنسوخا على قرص )

العلمي  (5 اللقب  الباحث,  اسم  البحث,  عنوان   : البحث  يتضمن 
 مستخلصاً باللغة االنكليزية. 

والحقوق   (6 المتبعة  العلمية  المنهجية  بالقواعد  المجلة  تلتزم 
 والعلمية للنشر والناشرين فيها. القانونية  

( صفحة وفي  30يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) (7
إلى حد ) ( صفحة يؤخذ مبلغ  40حالة زيادة عدد الصفحات 

 ( دينار عن كل صفحة. 3,000قدره )

  ( ألف دينار40,000داره أربعون )  يقدم مع البحث مبلغ مق (8
(  60.000لمن هم بمرتبة مدرس مساعد ومدرس، وستون )

وسبعون   وخمسة  مساعد،  أستاذ  بمرتبة  هم  لمن  دينار  ألف 
 ( ألف دينار لمن هم بمرتبة أستاذ.  75.000)

 هيئة التحرير 



 

 كلمة رئيس التحرير
 

سيد   على  والسالم  والصالة  العالمين،   ِّ رب  هلل  الحمد 
 المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وبعد، 
يسج ما  أهم  المرحلة    لفان  هذه  في  األفضل  لباحثينا 

الخطيرة التي اشتد فيها تأثير جائحة الفايروس الوبائي كورونا  
(covid 19  حضورهم الفاعل على الساحة المعرفية سواًء ، )

نشر   أو  بالبحوث  المحكمة  العلمية  المجالت  رفد  خالل  من 
المقاالت في الصحف أو المواقع االلكترونية أو تأليف الكتب  

لهذه    -البحثي والتأليفي  –الشك فيه، فان النتاج المعرفي  ومما  
بوصفهم   للباحثين  التاريخية  المسؤولية  على  يؤثر  المرحة 
لمرحلة  هذه  اغناء  في  بدورهم  لالضطالع  المبدعة  النخب 
بالتراث اإلنساني أو   تعني  التي  بالدراسات واألبحاث سواء ً 

 . الحلول لهاتلك التي تعالج مشاكل المجتمع ووضع 
من  العشرون  العدد  يصدر   ، الوبائي  الظرف  هذا  وفي 
مجلة مداد اآلداب ، وهو كسابقيه يشمل على العديد من البحوث  
والدراسات المتنوعة ، وهي ثمرة جهود مضنية لعقول نهلت  

 من التراث اإلنساني معارفها وعلومها .
أسأل هللا تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسالمة،  

 ذا الوباء سريعاً، وهللا الموفق  وان يزول ه
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