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 شـــروط النشر: 
 

.تهتم املجلة بنشر البحوث املتخصصة باآلداب ولغاتها والعلوم اإلنسانية األخرى 

 مقبولة للنشر في مجلة أخرى أو يجب أن تكون البحوث املقدمة غيـر منشورة أو

 بذلك.
ً
 خطيا

ً
 على صفحات االنترنت ويكتب الباحث تعهدا

 يلتــــزم الباحــــث بــــالجرامل التعــــديالت املقترحــــة مــــن قبــــل الســــادة املقــــومين  وســــيتم

متابعــة ذلــك مــن قبــل لجنــة خاصــة باملجلــة لغــره التركــد مــن قيامــ  بــالجرامل 

 التعديالت.   

 إجــرامل التعـديالت املناسـبة علـى مـادة البحــث إن تحـتف  هيـرة التحريـر بحقهـا فـي

 رأت ذلك ضروريا.

.ال تعاد مسودات البحوث املرسلة سوامل نشرت أم لم تنشر 

 املجلة غير مسـؤولة عـن اآلرامل التــي تـرد فـي البحـوث املنشـورة فاهـا ألرهـا تعبــر عـن

 آرامل أصحابها.

 وزت ذلــك صــفحة  وفيمــا إذا تجــا 25يجــب أال تزيــد عــدد صــفحات البحــث عــن

 فستحسب تكاليف كل صفحة حسب زيادتها في البحث.

.باللغة العربية وملخص باللغة اإلنجليزية 
ً
 يجب أن يحتوي البحث ملخصا

. اعتمدت املجلة أن تكون هوامش البحث في رهايت 

ترسل البحوث مطبوعة وبواقع أربع نسخ على قرص (CD) 

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

جميع البحوث املنشورة باملجلة تعبر عن رأي باحثاها. 

: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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