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جامعة القادسية –جملة علمية حمكمة تصدرها كلية الرتبية   

 عدد خاص  

 قواعد النشر
وية الرصينة التي لْم تنشر سابقاً في مختلف حقول تسعى مجلة القادسية إلى نشر البحوث اإلنسانية والترب

 ، على النحو اآلتي:المعرفة

 أْن يتقدم الباحث بطلب تحريري معنون إلى رئيس هيئة التحرير لغرض نشر بحثه في المجلة.-

أْن تحتوي صفحة الغالف على عنوان البحث واسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه البريدي ومكان -

 س إْن وجد.عمله وعنوانه على البريد االلكتروني ورقم الفاك

( صفحة يتحمل الباحث 20( صفحة وفي حالة زيادة البحث عن )20أْن ال يتجاوز عدد صفحات البحث )-

 ( دينار عراقي عن كل صفحة.500مبلغاً قدره )

 يشترط أْن ال تكون البحوث المرسلة  للنشر قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى.-

وال تعاد  رجهامتخصصين من داخل القطر وختخضع البحوث المقّدمة إلى المجلة للتقويم العلمي من لدن -

 الموضوعات المعتذر عن نشرها.

 تنشر البحوث باللغتين العربية واإلنكليزية وعلى الباحث تقديم ثالث نسخ من بحثه.-

 ( سم وبمسافة مضاعفة.21x30يقدم البحث مطبوعاً على ورق جيد قياس )-

 على الباحث تقديم ملخص لبحثه باللغتين العربية واالنكليزية.-

 



 

 

جامعة القادسية –جملة علمية حمكمة تصدرها كلية الرتبية   

 عدد خاص 

بحث على النحو التالي: خالصة البحث، ثمَّ الخالصة باللغة الثانية ثم متن البحث وثم الهوامش ثم يرتب ال-

 مصادر البحث.

ترقيم حسب أسبقية ذكر المصدر. وتذكر في النهاية على الوجه تُذكر هوامش البحث: باتباع أسلوب ال-

 اآلتي:

 د، ثّم العدد ، ثم السنة.اسم المصدر، ثم اسم المؤلف، ثم مكان النشر وتاريخه، أو اسم المجلة، ثمَّ المجل-

ل على قرص مرن )  (.CDيُحمَّ

تُطبع جميع الجداول والرسوم البيانية على أوراق منفصلة بمعدل جدول واحد لكل صفحة وأن يكون -

 رسم البياني مرقماً ومحتوياً على عنوان مختصر يدل على محتوياته.الجدول أو ال

 .تعتمد المجلة على مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور النشر في ضوء األسعار السائدة-

يمكن نشر االعالنات التي تساهم في إظهار الجانب العلمي والصناعي واالقتصادي لقاء هبة مالية تقدمها -

 الجهة المستفيدة.
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