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اجمللـــــــــد الثانـــــــــي ـــ السنـــــــة الثانيـــــــة

جملة فصلية أكادميية حمكّمة تنشر دراسات أكادميية باللغتني العربية واإلجنليزية ،وتصدر
بطبعة إلكرتونية وورقية .ويشمل اهتمامُها نطاقًا واسعاً من الدراسات يف العلوم اإلنسانية
واحلقول البينيّة األخرى مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم اإلنسان ونظرية األدب والدراسات
الثقافية ودراسات الرتمجة ،والدراسات الفكريّة بعامة .صدر عددها األول يف شتاء .7106
تظهر اجمللة بأربعة أعداد يف العام ويتضمن كلّ عدد قسميْن عربي وإجنليزي ،مبا يقارب 5
ــ 71دراسة عربية وإجنليزية ،ومراجعات لكتب حيثة .حيمل غالف كلّ عدد عمل فنّي لفنّان
تشكيلي مع تعريف به باللغتني العربية واإلجنليزية يف طيّيتْ الغالف .وتتضمّن بعض أعدادها
حماور خاصة مبوضوعات تتعلق بالثقافة العربية والعراقية فكراً وثقافة.
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مروة باسم صاحل

شروط النشر:
 -1تنشـــــر اجمللة األحباث العلمية األصـــــيلة يف اجاتات العلوم اإلنســـــانية ا تنوّعة اليت تلتزم
مبنهجيـة البثـا العلمي وخطواتـه ا تعارف عليها عا يا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،اليت مل يسبق نشرها.
 -2يقدّم األصـــــــــــــل مطبوعا عل قر

مدم  )CDحبدود  )10.000–5.000كلمة،

خبط  Times New Romanعل أن ترقّم الصفثات ترقيماً متسلسالً.
 -3تقــديم مل ل للبثــا بــاللغــة العربيــة ،و خر ب ـاللغــة اإلنكليزيــة ،ك ـلّ يف ح ـدود
صفثة مستقلة عل أن حيتوي ذلك عنوان البثا ،ويكون ا ل ّل اقل من  ) 300كلمة.
 -4أن حتتوي الصــــــفثة األول من البثا اســــــم الباحا وعنوانه ،جهة العمل باللغتني
العربية واإلنكليزية) ورقم اهلاتف ،والربيد اإللكرتوني ،مع مراعا عدم ذكر اســــــــــــــــــــم
الباحا يف صلب البثا ،أو أية إشار إل ذلك.
 -5يُشــــار إل ا صــــادر مجيعها بأرقام اهلوامش اليت تنشــــر يف أواخر البثا ،وتراع
األصول العلمية ا تعارفة يف التوثيق واإلشار بأن تتضمّن :اسم الكتاب ،ورقم الصفثة.
 -6يزوّد البثا بقائمة ا صــادر منفصــلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصــادر أجنبية
تضـاف قائمة بها منفصـلة عن قائمة ا صــادر العربية ،ويراع يف إعدادها الرتتيب األلفبائي
ألمساء الكتب أو األحباث يف اجملالت ،أو أمساء ا ؤلفني.
 -7تطبع اجلداول والصــور واللوحات عل أوراق مســتقلة ،ويُشــار يف أســفل الشـكل إل
مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن ظهورها يف ا نت.
 -8إرفاق نسـ ة من السري العلمية إذا كان الباحا ينشر يف اجمللة للمر األول ،وعليه
أن يُشــري فيما إذا كان البثا قد قدّم إل مؤمتر أو ندو  ،وأنه مل ينشــر ضــمن أعماهلما،
كما يُشـــار إل اســـم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البثا ،أو ا ســـاعد يف
إعداده.
 -9أن تا يكون البثا مســـتل أو قد نشـــر سـ ـابقاً ،وليس مقدما إل أية وســـيلة نشـــر
أخرى ،وعل الباحا تقديم تعهّد مستقلّ بذلك.
 -10ختضع األحباث ا ستلمة لربنام اتاستالل العلمي . Turnitin
 -11ختضــــع اتاحباث لتقويم ســــرّي لبيان صــــالحيتّها للنشـــــر ،وتا تعاد البثوث إل
أصثابها سواء أقبِلت للنشر أم مل تقبل ،وعل وفق اآللية اآلتية:
أ) يبلّغ الباحا بتسلّم ا اد ا رسلة للنشر خالل مدّ أقصاها أسبوعان من تاريخ التسلّم.
ب) خيطر أصــثاب األحباث ا قبولة للنشــر موافقة هيأ التثرير عل نشــرها وموعد نشــرها
ا توقّع.
ج) األحباث اليت يرى ا قوّمون وجوب إجراء تعديالت أو إضــافات عليها قبل نشــرها تعاد

إل أصثابها ،مع ا الحظات احملدد  ،كي يعملوا عل إعدادها نهائيا للنشر.
د) األحباث ا رفوضة يبلّغ أصثابها من دون ضرور إبداء أسباب الرفض.
 -12يراعي يف أسبقية النشر:
أ) األحباث ا شاركة يف ا ؤمترات اليت تقيمها جهة اإلصدار.
بـ) تاريخ تسلم رئيس التثرير للبثا.
ج) تاريخ تقديم األحباث اليت يتم تعديلها.
د) تنويع اجاتات األحباث كلما أمكن ذلك.
 -13تا جيوز للباحا أن يطلب عدم نشر حبثه بعد عرضه عل هيأ التثرير.
 -14حيق للمجلة ترمجة البثوث ا نشـــــور يف أعداد اجمللة ال اللغات األخرى ،من غري الرجوع ال
الباحا.
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