اتفاقية المؤلف(الباحث)

البحث السعشون (

الديد سكرتير تحرير مجلة مركز بابل للدراسات االندانية السحترم
) السقدم للشذر في مجلتكم أتعيد
واوافق على ما يلي:

-1البحث اعاله غير مشذور وغير مقبول للشذر في أي مكان اخر وغير خاضع للتقييم في مكان اخر .
-2السؤلفون السذاركون(ان وجدوا) ساىسوا بشدبة جوىرية في كتابة البحث وموافقون على ما ورد فيو.
-3مااورد ماا افكااار او جاداول او مختتاات تخا

السؤلا

ومااا ورد ويخا

ماؤلفيا اخاريا ياتم ندابيا الااييم بالذاكل العلسااي

السيشي الستفق عليو وفق معايير االقتباس الستبعة او اخذ موافقة ختية مشيم بذلك.
-4أتحسل كامل السدؤولية عسا يرد ما افكار في البحث والتزم بالتقيد بالقوانيا العراقية الدائدة في كتابة البحث.
-5التزم بان يكون البحث متاابق للحقاائق العلسياة وغيار ضاار با ي اكل ماا اال اكال ي اخ

أو مؤسداة قاد يارد اساسو

في البحث .
-6أوافق على امكانية استخدام البحث لألغراض العلسية .
-7اوافق على مراجعة وتحكيم البحث ما قبل السحكسيا( السقوميا العلسييا) الذيا تحددىم السجلة وترحيح البحث فاي االاة
وجود ااجة لذلك وادب رأي السقوم العلسي .

-8اوافق على ترحيح او سحب البحث في االة وجود أي سلوك بحثي سيء او اختاء علسية او لغوية التي يحاددىا السقاوم
العلسي .
-9لا اقدم اية تعديالت جديدة على البحث بعد قبولو للشذر.

-11فااي االااة وجااود بحااث مشذااور سااابقا فااي السواقااع العالسيااة قااد تتذااابو ماواده البحثيااة فيكااون االساات شاس بااو لتر اايا االفكااار
الجديدة غير الستروقة ,او ان يكون البحث ىو مكسل لعسل سابق مع ضرورة الحفاظ على االمانة العلسية في االقتباس.

-11التزم بتتبيق روط ومعايير الشذر السعلشة.

-12التاازم بتتبيااق بشااود الفق ارات اعاااله وتحااتفف السجلااة بكافااة اقااوم التبااع الشذاار واتحساال السدااؤولية القانونيااة ووفااق الق اوانيا
العراقية الدائدة .

-13التزم بذكر أي تزارب للسرالح مع أي جية ان وجد او لم يوجد .
يوجـــــــــــد(مع ذكر الجهة ) :-اليوجد :

-14التزم بدفع اجور الشذر السعلا عشيا.

-15التزم بعدم متالبة السجلة ب ي مبالغ مالية تترتب عا طبع ونذر البحث.
-16التزم بعدم متالبة السجلة بالشدخة السقدمة او اجورىا(ورقي أو الكتروني) الى السجلة في االة عدم قبول البحث للشذر.
اسم السؤل (البااث ) :

اللقب او الدرجة العلسية :

مكان العسل :

التوقيع:

البريد االلكتروني :
التاريخ :
إذا كان ىشاك أي مؤل

-1
-2

اليات

:

دون أسسائيم ومداىستيم في البحث :
مذارك آخر ّ

