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مدير التحرير

أ.م.د .صباح نوري محد
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أ.م.د.سالم عبود حسن

عضواً ومقرراً
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عضوًا
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عضواً

 تلزم اجمللة يف األعمال اليت تقبلها ،أن تكون مستوفية لشروط املنهه العلمن الني تعارفن علين املؤسسنا العلمينة من
حيث اجلدة واألصالة وااللتزام بأصول البحث العلم وقواعد التحقيق.
 يُقندم البحنث بنالث نسن ،،مطبوعنا علن برننام

) (Microsoft wordخبن

) (Simplified Arabicوحجن ( )16وبلغنة

سليمة ،وتوثيق دقيق ،مع االلتزام بعثما الرتقي .
 أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو أرسل إىل أية جهة لهشره.
 يلتزم الباحث أو احملقق بتعديل العمل العلم وفقا لتقارير احملكمني.
 ختضع األحبا املستلمة لربنام االستثل االلكرتون .Turnitin
 أن ال يكون البحث مستث م دراسة أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية.
 أن ال يتجاوز البحث ثثثني صفحة.واذا جتاوز البحث ثثثني صفحة يدفع ع كل ورقة ثثثة الف ديهار.
 يلتزم الباحث مبل ء استمارة التعهد والتوقيع عليها وختمها م الدائرة التابع هلا.
 بعد انتهاء التقوي والتصحيح ،وعهد القبول الههنائ يقندم البحنث علن قنر

منرن منع نسنةة نهائينة مسنحوبة علن ور

)(A4مع ملةص عرب وانكليز واس البحث واس الباحث باالنكليز .
 ميهح الباحث مستلة واحدة بعد طباعة العدد وملرة واحدة .
 اجور اخلرباء املدرس(40000الف)واالستاذ املساعد(60000الف)بوصل استثم م القس املال .
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