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شـــروط النشر:
 تهتم املجلة بنشرالبحوث املتخصصة باآلداب ولغاتها والعلوم اإلنسانية األخرى.
 يجب أن تكببون البحببوث املقدمبة غيببرمنشببورة أو مقبولببة للنشبرمببي مجلببة أخببرى أو
ً
ً
على صفحات االنترنت ويكت الباحث تعهدا خطيا بذلك.
 يلت ببزم الباح ببث ب ببالجرامل التع ببديالت املقترح ببة م ببن قب ببل الس ببادة املق ببومين وس ببيتم
متابعببة ذلببك مببن قبببل لجنببة خاص ببة باملجلببة لغببر الت كببد مببن قيام ب ب ببالجرامل
التعديالت.
 تحببتفه هي ب ة التحريببربحقهببا مببي إجببرامل التعببديالت املناسبببة علببى مببادة البحببث إن
رأت ذلك ضروريا.
 ال تعاد مسودات البحوث املرسلة سوامل نشرت أم لم تنشر.
 املجلة غير مسؤولة عن اآلرامل التبي ترد مي البحوث املنشورة فيها ألنها تعبببرعبن آرامل
أصحابها.
 يج ب أال تزي ببد ع ببدد ص ببفحات البح ببث ع ببن  25ص ببفحة وفيم ببا إذا تج بباوزت ذل ببك
فستحس تكاليف كل صفحة حس زيادتها مي البحث.
ً
 يج أن يحتوي البحث ملخصا باللغة العربية وملخص باللغة اإلنجليزية.
 اعتمدت املجلة أن تكون هوامش البحث مي نهايت .
 ترسل البحوث مطبوعة وبو اقع أربع نسخ على قرص ()CD
 ان يكون نوع الخط ( )Arabic Transparentوبحجم (.)14
 جميع البحوث املنشورة باملجلة تعبرعن رأي باحثيها.
 وللمزيد من املعلومات واالستفسارات يرجى زيارة املوقع الخاص باملجلة وهو:
www.basradab.edu.iq
أو المراسلة عبر البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:
basrahadab.journal@uobasrah.edu.iq
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ّ
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نش ة وتطوراالحزاب والتجمعات السياسية مي ايران
املدرس الدكتور مهند عبد العزيز
األستاذ الدكتور ياسين ط ياسين
قسم التاريخ/كلية اآلداب/جامعة البصرة
شؤون الكويت االمنية مي محاضرالفصل التشريعي الثاني ()1970-1967
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