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 شـــروط النشر: 
 

.تهتم املجلة بنشر البحوث املتخصصة باآلداب ولغاتها والعلوم اإلنسانية األخرى 

 مقبولببة للنشبر مببي مجلببة أخببرى أو يجب  أن تكببون البحببوث املقدمبة غيبببر منشببورة أو

 بذلك.
ً
 خطيا

ً
  على صفحات االنترنت ويكت  الباحث تعهدا

 يلتببببزم الباحببببث بببببالجرامل التعبببببديالت املقترحببببة مببببن قببببببل السببببادة املقببببومين  وسبببببيتم

متابعبببة ذلبببك مبببن قببببل لجنبببة خاصبببة باملجلبببة لغبببر  الت كبببد مبببن قيامببب  ببببالجرامل 

 التعديالت.   

 إجببرامل التعببديالت املناسبببة علببى مببادة البحبببث إن تحببتفه هيبب ة التحريببر بحقهببا مببي

 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 تعبببر عبن آرامل

 أصحابها.

 وزت ذلببببك صببببفحة  وفيمببببا إذا تجببببا 25يجبببب  أال تزيببببد عببببدد صببببفحات البحببببث عببببن

 فستحس  تكاليف كل صفحة حس  زيادتها مي البحث.

.باللغة العربية وملخص باللغة اإلنجليزية 
ً
 يج  أن يحتوي البحث ملخصا

. اعتمدت املجلة أن تكون هوامش البحث مي نهايت 

اقع أربع نسخ على قرص  (CD) ترسل البحوث مطبوعة وبو

( ان يكون نوع الخطArabic Transparent( وبحجم )14.) 

جميع البحوث املنشورة باملجلة تعبر عن 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          
 
 

http://www.basradab.edu.iq/
http://www.basradab.edu.iq/
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