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 جامعة بابل:/ في مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية شروط النشر

ول العلمية ، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على األصأكاديميا  أن يكون البحث   .1
 .تعارف عليها في كتابة البحوث األكاديميةوالمنهجية الم

ونوع الخط المستخدم  14حجم الخط ب( صفحة، مطبوعة 25أن ال تزيد صفحات البحث عن ) .2
Simplified Arabic  للعربية وخطTimes New Roman  لإلنكليزية. 

 .واإلنكليزية واضحا  العربية  تينيكتب االسم ومكان العمل باللغ .3
 يكتب ملخص للبحث باللغتين العربية واالنكليزية. .4
ُيفضل أن تكون الجداول واألشكال مدرجة في أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات  .5

 (.سم11تتجاوز أبعاد األشكال والجداول حجم الصفحة ) أالاإليضاحية الضرورية، وُيراعى 
استخدام المصادر والمراجع، وتثبيت هوامش البحث أن يكون البحث ملتزما  بدقة التوثيق، وحسن  .6

  ي:ومراجعه في نهاية البحث على النحو اآلت
عنوان الكتاب، ثم اسم المحقق أو  المصادر: ُيثبت المصدر بذكر اسم المؤلف كامال ، ثم

ثم الجزء،  المترجم، ثم رقم الطبعة إن وجدت، ثم اسم المطبعة ثم مكان الطبع، ثم سنة الطبع،
  ثم الصفحة.

عنوان ُيذكر اسم صاحب المقالة كامال ، : عند استخدام الدوريات )المجالت( بوصفها مراجع للبحث .7
رقم ثم  ، ثم تاريخ اإلصدار،اسم المجلة وتحته خط، ثم رقم المجلد، ثم رقم العددالمقالة، ثم 
 .الصفحات

 .آليتدرج الهوامش بشكل  .8
 .أو ُقدم للنشر في أي جهة أخرى ال يكون البحث قد سبق نشرهأ .9

براز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها   .11  .ي النشرفتحتفظ المجلة بحقها في إخراج البحث وا 
 ترسل البحوث على عنوان المجلة: جامعة بابل/ كلية التربية األساسية/ مجلة الكلية. .11
ستاذ المساعد دينار عراقي، ولمرتبة األ 11114أجور نشر البحث لمرتبة المدرس فما دون  .12

دوالر  111دينار عراقي، ولغير العراقيين  75111دينار عراقي، ولمرتبة األستاذ  65111
 أمريكي.

 .صفحة 52دينار عن كل صفحة اضافية تزيد عن  ألف 1111يدفع الباحث مبلغ  .13




