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ة أو الملتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة ل، عنوان المجلّ عنوان الكتاب أو المقا :فالتالي: المؤلّ 

   . والصفحة

  ة ال ترجع إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.المقاالت المرسلة إلى المجلّ  -

  .عن آراء أصحابها ر إالّ ة ال تعبّ المقاالت المنشورة في هذه المجلّ  -

مة متى لزم األمر دون ة المقدّ لشكلیة على المادّ ة إجراء بعض التعدیالت الهیئة تحریر المجلّ  یحقّ  -

   . بالموضوعالمساس 

 كّل مقال ال تتوّفر فیه هذه الشروط ال ُینَشر مهما كانت قیمته العلمیة.. -
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