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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 
بها  نال  رسالة  أو  بحث  من  مستال  يكون  وأال  بذلك  تعهدا 

 الباحث درجة علمية. 

للنشر  (2 قبلت  إلى أصحابها سواء  البحوث  المجلة رد  تلتزم  ال 
 أم 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   الباحث،اسم    البحث،عنوان    البحث:يتضمن   (5 اللقب 
 . اإلنكليزية واللغة العربيةمستخلصاً باللغة 

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

( 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 )

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

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

 هيئة التحرير 



 

 العددكلمة 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل رّب العاليمن ، والصالة والسالم على سيد المرسلين أبي القاسم  
 جمعين . أمحمد وعلى آله وصحبه 

وبعد، فإن حركة التأليف األكاديمي في العلوم االنسانية ظلت تستمد 
ديمومتها من كون العلوم تمثل ركيزة أساسية بوصفها عنصرًا من عناصر  

سة هذا التراث يتسع لتشعب مجاالته لما  أحياء التراث اإلنساني ، وأن درا
ق فإن توجه الباحثين  ليحتويه من ثقافات متعددة ومتنوعة ، ومن هذا المنط

ة ، وقد يفكار ورؤى جديدة يسير بوتيرة عال ألدراسة هذا التراث على وفق 
ن في مختلف  و التي كتبها الباحث القيمةشهدنا ذلك من خالل الدراسات 

استفادوا الى  الباحثينة ومما الشك فيه ، فإن هؤالء حقول المعرفة اإلنساني
حٍد كبير من التقنيات الجديدة التي توافرت لهم ، فواكبوا التقدم العلمي  

 الذي نشهده في عصرنا هذا .
( في مسيرتها 26العدد ) اآلداب،وفي هذا العدد الجديد من مجلة مداد 

  بالدراسة، المعطاء بحوث ودراسات متنوعة تصدت لموضوعات جديدة
        سواء،عونًا لطلبة العلم وللباحثين على حدِّّ  –بال شك   –ستكون  

 وهللا الموفق 
 

 االستاذ الدكتور 
 حسين داخل البهادلي

رئيس التحرير 
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