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 سم هللا الرحمن الرحيم 

ن اترة والباحث   .............................................................. ......................... األعزة من األساتذة والد

اته السالم عليكم ورحمة هللا             ر       ،و

ر سرنا أن نفيدكم بأن               ة ( - لة الصباح للبحوث  يئة التحر   )ISSN: 2454-7824بحثية محكمة سنو

وآدال ية  العر اللغة  والبحوث   املاجست  فاروق  ا،  قسم  ي)،لية  ذا ند   (حكم  ال اال،  ك وت،  الي   جامعة 

ر    ثامنال اعددشر ت   .٢٠٢٣يونيو  ش

البحوث  ل فضاء  لة  ا الصل  ذه  ذات  ااملبتكرة  من  مجال  بأي  ة  ة  واللغو األدبية  االت 

ة والثقافية والفنية.  بو   والنقدية وال

داف   - لة:ا أ

  شر البحوث لة ب ية  العالم.القيمة  حقول اآلداب التقوم ا  عر

 لة تم شر الدراسات  ا الغة وصرف وعروض.   ب ية من نحو و  أي فضاء من علوم العر

  ات األدبية وما شر املقاالت البحثية  االتجا لة ب ا.إع ا  ل

  شر املقاالت املبتكرة لة ب ا. ة أي مادة من مواد الوسائل التعليمي  تفضل ا غ ا و ن  ية للناطق  للغة العر

  :ـالعامة شر شروط ال

  ا  مجلة أخرى. أن تكون املقالة شر سبق  ية ولم   ذات القيمة البحثية العر

  ن اوح ما ب  صفحات.  ٨- ٦أن يكون عدد الصفحات ي

 ية البحوث األدبية العلمي أن تكون املقالة ا من توثيق  ة  ع من  مصادر ومراجع. و  ق حال م و  شماو  و كتاب

  أن تكون املقالة مطبوعة ع برنامجMicrosoft Word   نوع خط Simplified Arabic  مه  .١٤ و

 - املالحظة:

  .املقالة تخضغ للتحكيم العل ع نحو سري 

  كمون املقاالت ال ح ا عديالت إ يق اججراء  ة عل عاد  ذر اأ  إال   .ا
 

ر   التحر يئة  للبحوث"   لةمجـ"لسعد  توج  الصباح  الدعأن  الي لإوة  ه  العدد  للمشاركة    ثامن كم 

داف للمجلة قبل إاملقاالت البحثية القيمة  رسالإب ا وفقا للشروط واأل اير/٢٨ عنوا   .٢٠٢٣/ف

  نتم لكم دوام السعادة والعافية
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 ية ية واإلنجل ية احثالب يكتب: عنوان البحث بالعر ية واإلنجل  .  أع الصفحة عنوان البحث بالعر

 الباحث البحث   تحت  احث الب  يكتب  : اسم  األ  هاسم  عنوان  ومنصبه  ي  و اإللك يد  لل   /اديوعنوانه 

ليته/جامعته  ده/  مع

 :ص ا  الورقة العلمية دون شرح.ر النقاط األساسية البذك فيه احثيقوم الب امل   تناول

 :لمات املفتاحية لمات حثباال ستخدم ال ية الداخلية للورقة ال ال  .بحثية للكشف عن الب

 :ا عن موضوع الورقة العلمية  املقدمة واألسباب ال جعلته    يبدأ الباحث الورقة العلمية بمقدمة يتحدث ف

ذا املوضوع ي اية الورقة العلمية.  باإلضافة إ النتائجختار  ا    ال يتوقع الوصول إل

 :واألسئلة لة  ناول    املش العلمية  حثبا الي الورقة  ا  عرض ال  لة  ا  املش تطرح ال  يصل   واألسئلة  وال 

ا إ نتائج البحث.   الباحث من خالل أجو

 :لة الدراسة و حثبا ال عرض التحليل واملناقشة امل. مش ل  ش ا   ناقش

 امل: ال  ن العلمية  باحثيقوم  ورقته  استخدمه   الذي  املن  ذا واألسبا  بتحديد  الختيار  دفعته  ال  ب 

ذا املن عن املنا األخرى.  املن ا   واألفضلية ال يوفر

 :ا من خالل بحثه العل  حثبا اليذكر    النتائج والتوصيات إل الباحث  ال توصل  ضع مجموعة  و   النتائج 

م عمن التوصي ا.ات ال من املمكن أن يب الباحثون اآلخرون أبحا   ل

 ل غ  و   لباحث خاتمة بحثه مختصرة وشاملةيكتب ا  :اتمةا ش ع عن البحث الذي أجراه الباحث  ال 

 مباشر. 

 املصا  املراجع:و   املصادر بتوثيق  الباحث  الطرق  ديقوم  وفق  العل  بحثه  خالل  ا  إل عاد  ال  واملراجع  ر 

اديمية املتبعة.ا  أل
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