
  النشر شروط

ئق • طوطات والو�� �� ّ!  البحوث الع�ية والدراسات ا�تعّلقة �� وا�تابعات النقدّية  ،والنصوص ا�ّققة ،تن"� ا��
  ا�وضوعّية +ا.

ا • حا0  عل/. فادة من ا�صادر وا23 . ا23
ائطه �9 قتضيات البحث الع>.ّ و;� م الباحث ?� �  Aيل،  .

دب البحث �9 C
واC3خذ ��

نة أو  ،ا�ناقشة والنقد اه د�. �  K نعرات طائفية أو حساسية معينة .Aوأ3ّ يتضّمن البحث أو النّص ا�ّقق مواضيع تث
  مذهب أو فرقة.

د مستقل  ،وليس مقّدمًا إ] أية وسي!  ن"� أخرى ،أن يكون البحث غA. منشور سابقاً  • ّ̀ وعb الباحث تقدa. ت
  بذلك.

ط ( • � �K ُيكتب البحثSimplified Arabic) جم �K (١٦(  �  yا� .
. ا+امش١٢و( ،�9

) ٢٠عb أن 3 يقل عن ( ،) �9
  ).A٤صفحة (

 الصفحات  ،)CD) بنسخة واحدة مع قرص مد�� (A٤ُيقّدم البحث أو النّص ا�ّقق مطبوعًا عb ورق ( •
ّ � ُ �عb أن 

ًما متسلسً�. قى.  �  

بية • للغة العر ية ،تقدa. ملخص للبحث �� � .Aن� للغة ا23 ّ عنوان البحث ،وآخر �� . صفحة مستقّ!  وي��
وأن 3  ،ّ� �9

يد ا�ّلخص عb صفحة واحدة. � .�  

شارة • . التوثيق وا23
صول الع�ية ا�تعارفة �9

ُC3ا� ا ُ �ثبات ا� ا�صدر ، 2 زء ،�� مع  ،ور�  الصفحة ،وا� ا�ؤّلف، ور�  ا��
. ّ� صفحة.

ة بش� مستقل �9
  مراعاة أن تكون ا+وامش مر� ّ

ّود البحث • � .�ة ا�صادر بش� مستقل عن البحث  C?ف ،وتتضّمن ا� ا�صدر أو ا�رجع أو3ً  ،بقا ويليه ا�  ،فا� ا�ؤّلِ

. حال وجوده
�9 ��  Aالن"�  ،ا�ّقق أو اُ راجع أو ا� � ر¡. ًا �  .Aالبلد الذي ُن"� فيه، وأخ �a ،  ،�a الطبعة، فدار الن"�

. C3£ء ا
C¤لفبا C3تيب ا  Aإعدادها ال .

ا� �9 ُ.��تو . ا��
. حا0  وجود مصادر أجنبية تضاف  ،لكتب أو البحوث �9

و�9
بية. ة ا�صادر العر C?ا منفص!  عن قا ة §� C?قا  

ا للن"�  • �� ا3ست�ل الع>. ولتقوa. ;ّي لبيان ص�حي/  �� �Aضع البحوث ل �  K،  �"ا سواء ُقبلت للن و3 ُتعاد إ] أ©ا§�

تية: ،أم ª ُتقبل   عb وفق الضوابط ا3¬

غ • . ُيبل® ّ̄ � التس ر¡. ّ̄ ا�ادة ا�رس!  للن"� خ�ل مّدة أقصاها أسبوعان من �    الباحث أو ا�ّقق بتس

ران. • ها وموعده ا�توّقع خ�ل مّدة أقصاها °� وافقة هيأة التحر�. عb ن"� غ أ©اب البحوث ا�قبو0  للن"� ?�   ُيبل®

ى ا�قّومون وجوب إجراء تعدي�ت أو إضافات  • .� . ا مع ا��حظات البحوث ال²  ها ُتعاد إ] أ©ا§� ا قبل ن"� عل/.
. ،ا�ّددة ائيًا للن"�   ليعملوا عb إعادة إعدادها §�

ورة إبداء أسباب الرفض. • �µ ا من دون   البحوث ا�رفوضة يبّلغ أ©ا§�

ثه • �K حث أو ¶ّقق نسخة واحدة من العدد الذي نُ"� فيه نح ّ� ��   .وم¸فأة مالية ،من ا�ادة ا�نشورة مع ث�ثة مست�ت ،?.

  :تراعي املجلّة يف أولويّة النرش •

ّ̄ رئيس التحر�. للبحث. .١ � تس ر¡.  �  



. ي¼  تعديلها. .٢ � تقدa. البحوث ال²  ر¡.  �

  تنّوع مادة البحوث ّ¿ا أمكن ذلك. .٣

ا• .،البحوث والدراسات ا�نشورة تع�Aّ عن آراء أ©ا§�  !ّ ورة عن رأي ا�� �Áل �� ّ�Aو3 تع

•  ُ �¸نة الباحث. ب البحوث عb وفق أسس فنية 3 ع�قة +ا ?� ت®

ته الع�ّية• .Aموجزًا عن س  !ّ . ا��
سل ا�ّقق أو الباحث الذي ª يسبق 0 الن"� �9 .�. ،وعنوانه ،

و¤�  Aلك يده ا23 ��؛و

kh@hrc.iq : .¤� وA يد ا�� !  ا23 لك �� bغراض التعر يف والتوثيق، ع 
C3
.+يأة• . إجراء بعض التعدي�ت ال�زمة عb البحوث ا�قبو0  للن"�

 التحر�. ا�ق �9

.?كن ا3تصال أو التواصل مع ا�� !  من خ�ل: 

kh@hrc.iq
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