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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
أن  عىل   simplified Arabic وبخط  كلمة   )10000  -5000( بحدود 

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد : قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  التي تدعو  "تراث كربالء"  فكانت من ذلك كله جملة 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
سنة  بعمر  حميل  ماعز  لذكور  حالبًا   )20( عىل  احلالية  الدراسة  أجريت 
ونصف من جمزرة حمافظة كربالء املقدسة حيث أظهرت الدراسة نسيجيا أن 
وهي  املخاطية  الداخلية  الطبقة  نسيجية،  طبقات  ثالث  من  يتألف  احلالب 
مبطنة بنسيج ظهاري انتقايل يستند اىل الصفيحة األصلية متتد منها عدد من 
من  تتألف  التي  العضلية  الطبقة  وهي  الوسطى  ،والطبقة  املخاطية  الطيات 
الطبقة  أما  دائري،  بشكل  مرتبة  تبدو  التي  امللساء  العضلية  األلياف  حزم 
تتكون  التي  )اخلارجية(  الربانية  بالطبقة  فتمثلت  للحالب  الثالثة  النسيجية 
من حزم من نسيج ضام ليفي مطاط، إذ لوحظ من خالل الدراسة إن جدار 
من  يتألف  وهو  االخرى  احليوانات  مع  متامثل  نسيجي  تركيب  له  احلالب 
نسيج ظهاري متحول للداخل يستند اىل الصفيحة األصلية وهو حماط بطبقة 
من  األوىل  هي  الدراسة  هذه  ،وُتعد  الربانية  الطبقة  عضيل حتيطه  نسيج  من 

نوعها حمليًا .
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Abstract
The present study was conducted on (20) of mature male 

goats (one year and half old) from ablotoir of boly of Karbala 
government، The present study revealed that the ureter 
was composed of three histological layers Mucosa lined by 
transitional epithelium supported by lamina properia from the 
mucosal layer many folds which extended the second layer 
was muscular layer which consisted of smooth muscle fibers 
bundles، arrangement in circular form. So the third histological 
layer of goat ureter was represented by adventitia that 
consisted of collagenous and elastic fibers bundles that form 
the outer layer of ureter. The present study revealed that the 
ureter wall in local goats through histological examination are 
homologous in all investigated by internal layer of transitional 
epithelium supported by lamina propria and muscular layer 
surrounded by tunica adventitia، This study proved to be the 
first conducted locally .
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المقدمة
احلالب أنبوب عضيل يبلغ طوله) 27سم( وقطره حوايل) 1.5 سم( ينقل 
البول من حوض الكلية اىل املثانة البولية )1( ويتكون من ثالث طبقات رئيسية 
تبدأ من الداخل بالطبقة املخاطية Mucosa التي تتكون من نسيج ظهاري 
والتي تتألف من   Lamina propria متحول مسند بالصفيحة االصيلة 
نسيج ضام رخو وأرومات ليفية، ثم الطبقة العضلية Muscularis التي 
تكون جدارية وتتكون بدورها من ألياف عضلية ملساء، أما الطبقة اخلارجية 
الربانية Adventitiaفتتكون من نسيج ضام حماط بنسيج دهني)2(، يف حني 
وصف الباحث )3( يف دراسته النسيجية عىل جدار احلالب يف اجلاموس بأنه 
من  تتكون  التي  املخاطية  الطبقة  عىل  تشتمل  رئيسية  طبقات  بثالث  يتميز 
نسيج ظهاري سمكه )4-5( خاليا ومتتلك طيات متطاولة تليها الصفيحة 
االصيلة التي تتكون من نسيج رابط كثيف يف حني تتكون الطبقة العضلية 
أما  اخلارج،  اىل  ودائريا  الداخل  اىل  طوليا  مرتبة  ملساء  عضلية  ألياف  من 
كمية  مع  مطاطة  وألياف  كوالجينية  ألياف  من  تتكون  فإهنا  الربانية  الطبقة 
عضيل  أنبوب  شكل  عىل  احلالب  يكون  اإلنسان  ويف  الدهني،  النسيج  من 
ضيق يبلغ طوله )40 سم( وقطره )4 ملم( ويساهم يف نقل البول من الكلية 
اىل املثانة عن طريق حركته التقلصية )4(، أما يف الطيور يلعب احلالب دورا 
املجمع  يف  البويل  املسلك  اىل  الكلية  من  املركز  البول  نقل  عملية  يف  رئيسيا 
البولية  املثانة  ُيعد أحد أجزاء املجمع وذلك لفقداهنا  urodaeum الذي 

ماعدا النعامة )5( .
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سم(  بحدود)70  يكون  احلصان  يف  احلالب  طول  أن   )6( الباحث  ذكر 
وقطره بحدود)6.8 ملم(وإن بطانته الداخلية االنتقالية تكون أسمك من 
كام  طبقة،   )26( اىل  اخلاليا  طبقات  عدد  ويصل  األخرى  احليوانات  بقية 
أشار الباحثان )7( يف دراستهام النسيجية للحالب يف احلامم الزاجل إن احلالب 
يظهر بشكل تركيب نجمي يف املقطع العريض ويكون مبطنا بنسيج ظهاري 
وأنوية  طويلة  زغيبات  ذات  قمة  خالياه  امتالك  مع  كاذب  مطبق  عمودي 

بيضوية الشكل تظهر بمستويات خمتلفة داخل السايتوبالزم .
ُيعد احلالب من األجزاء الرئيسية التي تساهم يف عملية نقل البول املتولد 
من الكليتني اىل املثانة، وهو قناة بسيطة الرتكيب ذات طبقات عضلية سميكة 
هدف  إن  املثانة)8(،  باجتاه  البول  لطرد  التقلص  عملية  عن  مسؤولة  نسبيا 
الدراسة احلالية هو معرفة الرتكيب النسيجي للحالب يف ذكور املاعز املحيل 

البالغ ومعرفة الطبقات النسجية املكونة له والتي ُتعد األوىل حمليا .
المواد وطرائق العمل :

مُجع )20( نموذجًا للحالب من ذكور ماعز بالغة وخالية من األمراض 
إذ كان معدل عمرها سنتني من جمزرة حمافظة كربالء املقدسة حيث تم أخذ 
احلالب  إزالة  متت  وبعدها  صباحا،  والسابعة  السادسة  الساعة  بني  النامذج 
حملول  عىل  حيتوي  بالستيكي  حوض  يف  ووضع  به  املتصلة  األنسجة  من 
حيتوي  بالستيكي  صندوق  يف  وضع  بعدها  ثم  الفسلجيى)0.9(،  امللح 
ولغرض  طزاجته،  عىل  املحافظة  مع  املخترب  اىل  لنقله  الثلج  من  كمية  عىل 
ساعة،   48 وملدة  %فورمالني  يف70  احلالب  نامذج  ُثبتت  النسيجية  الدراسة 
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الكحول  النسيجية عىل سلسلة متصاعدة من  النامذج  التثبيت مررت  وبعد 
األثييل ابتداًء من70 %ولغاية 100 %، ثم مررت بمحلول الزايلني للرتويق 
ووضعت يف قوالب شمعية للنامذج النسيجية وبعدها ُقطعت النامذج بسمك 
اليدوي ،وصبغت  - 8( مايكروميرت باستعامل املقطع الدوار )املرشاح(   7(
اعتامدًا عىل  بأستخدام صبغتي األيوسني واهليامتوكسيلني  النسيجية  املقاطع 
طريقة )9(ثم فحصت حتت املجهر الضوئي ملعرفة البنيان النسيجي للحالب 

يف املاعز املحيل وصورت بكامريا دجيتال نوع Sonyيابانية الصنع .
النتائج والمناقشة :

حلالب  النسيجي  الرتكيب  ان  احلالية  ــة  ــدراس ال نتائج  أوضــحــت 
وهي  ــارج  اخل اىل  الــداخــل  من  ترتتب  طبقات  ثــالث  من  يتكون  املاعز 
انتقايل نسيج  من  بــدورهــا  تتألف  والتي   mucosaاملخاطية الطبقة 
 Lamina األصيلة  بالصفـــــيحة  Transitionalepitheliaمسند 

الضام  النسيج  ويكون  الضام  نسيج  من  ألياف  من  تتكون  propriaالتي 

مفككا قرب الطبقة العضلية كام يف الصورة رقم )1(، تليها الطبقة العضلية
الطبقة  أما  ملساء،  عضلية  الياف  من  تتكون  Muscularis layerالتي 

ضام  نسيج  من  تتكون  الربانيةAdventitiaالتي  الطبقة  هي  الثالثة 
الدموية  واألوعية  الدهنية  اخلاليا  من  كبري  عدد  عىل  حيتوي  مفكك  ليفي 
واألعصاب وكذلك نالحظ إنعدام الطبقة العضيلة املخاطية ويظهر جتويف 
الداخلية منه كام يف الصورة  الطبقة  الشكل النكامش خاليا  احلالب نجمي 
رقم )2(، وجاءت نتائج الدراسة احلالية مطابقة اىل ماوجده الباحث )2( بأن 
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جدار احلالب يتكون من ثالث طبقات رئيسية تبدأ من الداخل بالطبقـــــــــة 
متحـول ظهاري  نسيج  مــــــن  املتكونــــــة   mucosaاملخاطيـــــة
Lamina propria تليها الصفيحة االصيلةTransitinal epithelia

التي تتكون من الياف النسيج الضام وحتيط هبا طبقة من العضالت امللساء 
 ،Adventitiaالتي تشكل الطبقة العضلية من جدار املثانة ثم الطبقة الربانية
حيث يبدو لنا من الدراسات الشائعة التي تناولت احلالب يف اللبائن املختلفة 
عىل أن احلالب يظهر متامثال يف مجيع اللبائن مع األخذ بنظر االعتبار التباين 
يف طول احلالب وسمك جداره وهذه النتائج تتفق مع نتائج الباحث )3(يف 
دراسته الترشحيية والنسجية لكلية وحالب اجلاموس حيث وجد بأن جدار 
احلالب يف اجلاموس يتميز بثالث طبقات رئيسية تشتمل عىل الطبقة املخاطية
الربانية العضـليةmuscularis layerوالطبقة  الطبقة  mucosaثم 

Adentitia، إذ تتكون الطبقة املخاطية من طيات متطاولة تتبعها الصفيحة 

األصيلة التي تتكون من نسيج رابط كثيف يف حني تتكون الطبقة العضلية 
من ألياف عضلية ملساء، أما الطبقة الربانية فإهنا تتألف من ألياف مطاطية 

وكوالجينية مع كمية من النسيج الدهني.
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صورة رقم )1(مقطع عريض للحالب من ذكراملاعز املحيل البالغ ُيوضح 
النسيج الظهاري االنتقايل ) TransitinalEpithelia )TE، والصفيحة 

. )H&E)10Xمصطبغة بصبغةLamina properia األصيلة

صورة رقم )2(مقطع عريض للحالب من ذكر املاعز املحيل البالغ يوضح 
. )H&E)10Xمصطبغة بصبغةAdventitia الطبقة الربانية
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility.

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future.

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description,the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher destowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having , 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered .

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with the journal for the first time, so it is to manifest whether the actual 
research submitted to a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the project, scientific or 
nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with 
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In the Name of Allah

Most Gracious Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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