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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 
 . العربية واللغة اإلنكليزيةمستخلصاً باللغة 

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 



 

 العدد كلمة 
 

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

 أما بعد 
فال زال باحثونا األفاضل يقتنصون األفكار في مجال 

اختصاصهم لصياغة عنوانات بحثية أكاديمية تعالج إشكاليات  
 ومسائل مهمة في حقول معرفية وإنسانية.

أن هذا النشاط البحثي سينعكس ايجاباً على ارتقاء   ك وال ش 
جامعتنا ومراكزها البحثية في التصانيف العالمية، فضالً عن 

 المكتبة العربية والعالمية.  إثراء 
( في مجلتنا المعطاء )مداد اآلداب(، فإني 24وإذ أقدم العدد )

على ثقة في أن موضوعاتها التي تناولت بحوثاً متنوعة في 
 .ةمجاالت علمية شتى سترفد العملية العلمية واألكاديمي

 وهللا الموفق
 
 

 االستاذ الدكتور 
 حسين داخل البهادلي 
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