
                                                                                                              

                                                        
Iraqi Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناننٌة واإلجتمنيٌةمجلة فصلٌة محكمة تعنى بنشر البحوث العلمٌة واإل

 جبيؼخ انًصطفٗ االيٍٛ رصسض ػٍ
 2021/  2461رلم االٌداع فً دار الكتب والوثنئك الوطنٌة 

Print ISSN  2710-0952  
Electronic ISSN 2790-1254  

  



                                                                                                              

                                                        
Iraqi Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ٌةوالعلم ة واالجتمنيٌةاالناننٌالعرالٌة للبحوث مجلة ال

 مجلة فصلٌة محكمة 

 4246/  4216رلم االٌداع فً دار الكتب والوثنئك الوطنٌة 

Print ISSN  2710-0952  
Electronic ISSN 2790-1254 

 نهًجهخجًٛغ حمٕق انطجغ يحفٕظخ 
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 لٕاػس انُشط فٙ انًجهخ انؼطالٛخ نهجحٕس االَؽبَٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔانؼهًٛخ

 أال /  انُشط ٔانزحكٛى

ٔانسضاؼبد ٔانًمبالد يٍ انجبحضٍٛ يٍ شٔ٘ انكفبءح ٔانرجطح فٙ يجبالد  رُشط انًجهخ انجحٕس-1

 .ررصصٓى

 .ررعغ كم انجحٕس ٔانسضاؼبد ٔانًمبالد نهزحكٛى لجم شطْب يٍ لجم يحكًٍٛ، يٍ شٔ٘ انكفبءح ٔانرجطح-2

 .ٚشزطغ أٌ ركٌٕ انسضجخ انؼهًٛخ نهًحكى أػهٗ يٍ زضجخ انجبحش، أٔ انجبحضٍٛ فٙ حبنخ رؼسزْى-3

رؼس انًجهخ لبػسح ثٛبَبد ثبنًحكًٍٛ انًؼزًسٍٚ فٙ ررصصبد انًجهخ، ٔٚزى رحسٚش ْصِ انمبئًخ ثشكم -4

 .يؽزًط

 :ٚطهت يٍ انًحكى إثساء ضأّٚ فٙ انجحش ٔفك ػُبصط يحسزح، رزعًٍ-5

 .أصبنخ انجحش ٔيسٖ اؼٓبيبرّ انؼهًٛخ فٙ يجبل انزرصص ▪

 .يُٓجٛخ انجحش ▪

 .انزٕصٛك ٔانًصبزض ٔانحٕاشٙ  ▪

 .ؼاليخ انًعًٌٕ ٔانهغخ ٔاالؼزُزبجبد ▪

 .يسٖ صالحٛخ انجحش نهُشط يٍ ػسيّ أٔ َشطِ ثؼس إجطاء رؼسٚالد جصضٚخ أٔ غفٛفخ

رؽزؼٍٛ انًجهخ ثًحكًٍٛ اصٍُٛ ػهٗ االلم نكم ثحش، ٔٚجٕظ نطئٛػ انزحطٚط اذزٛبض يحكى صبنش فٙ حبنخ -6

 .انُشط فٙ حبنخ ضفعّ يٍ انًحكًٍٛيٍ أحس انًحكًٍٛ، ٔٚؼزصض نهجبحش ػٍ ػسو  ضفط انجحش

 

 حمٕق انجبحش -صبَٛب

ٕٚو ػًم يٍ رؽهى  15ٚجت أٌ ٚرطط ضئٛػ انزحطٚط انجبحش ثصالحٛخ انجحش نهُشط أٔ ػسيّ فٙ ذالل -1

 .انًحكًٍٛ، ٔػهٗ ظٕء ْصِ انطزٔز ضزٔز

شطِ ثبنًجهخ، ؼُٕاد ثؼس َ 5ٚجٕظ نهجبحش إػبزح َشط ثحضّ انًُشٕض ثبنًجهخ ظًٍ كزبة نّ ثؼس يطٔض -2

 .ٚؽزأشٌ يٍ انًجهخ ٔأٌ ٚشٛط إنٗ انًصسض ػُس إػبزح انُشط ػهٗ أٌ

ٚجٕظ نهجبحش انزمسو ثٕضلزّ انجحضٛخ شارٓب انزٙ لسيٓب نهُشط فٙ انًجهخ إنٗ يؤرًط أٔ َسٔح أٔ غٛطْب لجم -3

 .َشطْب ثبنًجهخ، شطٚطخ اٌ الرُشط فٙ ؼجم أػًبل انًؤرًط أٔ انُسٔح
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يهرص ػٍ ثحضّ انًمجٕل نهُشط فٙ انًجهخ ؼٕاء فٙ انصحف انٕٛيٛخ أٔ االؼجٕػٛخ ٚجٕظ نهجبحش َشط -4

أٔ فٙ انًٕالغ االنكزطَٔٛخ أٔ فٙ انًؤرًطاد ٔانُسٔاد شطٚطخ االشبضح إنٗ أٌ انجحش يمجٕل نهُشط فٙ 

 .انًجهخ

نهجبئعح ثئػبزح  ٚجٕظ نهجبحش انزمسو ثجحضّ انًمسو نهًجهخ نُٛم جبئعح، شطٚطخ أٌ ال رمٕو انجٓخ انًبَحخ-5

 .كزبثٙ يٍ انًجهخ، ٔأٌ ٚشبض فٙ انجحش أَّ يُشٕض فٙ انًجهخ ثزفبصٛم انُشط َشطِ إال ثؼس أذص إشٌ

ٚجٕظ نهجبحش انزمسو إنٗ انًجهخ ثجحضّ أٔ زضاؼزّ انزٙ أػسْب نصبنح جٓبد أذطٖ، غبنًب أَٓب نى رُشط -6

 .انًزؼبضف ػهٛٓب ثٕؼبئم انُشط

 

 حمٕق انًجهخ -صبنضب

ئخ انزحطٚط فحص انجحش يجسئٛب نزمطٚط يسٖ صالحٛزّ نهزحكٛى، ٔيزٗ ٔضزد رمبضٚط انًحكًٍٛ، ٚكٌٕ نٓٛ-1

 .انًحكًٍٛ يهعيب نهُشط فٙ انًجهخ  ضأ٘

ٚجت أٌ ٚرطط ضئٛػ انزحطٚط نجبحش  ثبٌ ثحضّ يمجٕل أ غٛط يمجٕل نهُشط ثطأ٘ انًحكًٍٛ، ػُس   -2

ٔزٌٔ أ٘ انزعاو ثبنطز ػهٗ رؼمٛت كبرت انجحش ، ٔٚؼبز انجحش انٗ انجبحش  غهجّ، زٌٔ شكط أؼًبء انًحكًٍٛ،

الجطاء انزؼسٚالد ذالل فزطح شٓط يٍ ربضٚد رؽهًّ انطز يٍ انًجهخ ، ٔثرالفّ ٚكٌٕ شنك ػسٔال يٍ انجبحش 

 جهغ .ًثبنُشط أ اؼزؼبزح ان .ػٍ انُشط، ٔٚؽمػ حمّ فٙ يطبنت انًجهخ

 .ػهًٛخ أذطٖ ثؼس إذطبض انجبحش ثبنًٕافمخ ػهٗ َشطِ فٙ انًجهخال ٚجٕظ َشط انجحش فٙ يجهخ  -3

ال ٚجٕظ نهجبحش انزمسو ثجحضّ إنٗ انًجهخ ثؼس َشطِ ٔضلٛب أٔ إنكزطَٔٛب فٙ يجهخ ػهًٛخ أٔ فٙ أػًبل -4

 .أٔ نسٖ أ٘ جٓبد أذطٖ. ٔاال ،  ًُٚغ َشط أ٘ أثحبس نهجبحش فٙ انًجهخ نًسح ؼُزٍٛ انًؤرًطاد ٔانُسٔاد

هجبحش ػُس ضفط ثحضّ َزٛجخ آضاء انًحكًٍٛ انزمسو يٍ جسٚس ثبنجحش َفؽّ، ثؼس اجطاء جًٛغ ٚحك ن -5

 .انزؼسٚالد انًطهٕثخ

 نهًجهخ إػبزح َشط انجحٕس، ٔضلٛب كبَذ أٔ إنكزطَٔٛب، انزٙ ؼجك نٓب َشطْب.-6

َٛب، لجم رمسًّٚ إشا صجذ نهًجهخ لٛبو انجبحش ثُشط انجحش انص٘ لسيّ نهُشط فٙ انًجهخ، ٔضلٛب أٔ إنكزطٔ-7

 .ٚحطو يٍ انُشط يؽزمجال فٙ انًجهخ نًسح ؼُزٍٛ، كًب ررطط انجٓخ انزٙ ٚزجؼٓب ثصنك نهُشط أٔ ثؼس رمسًّٚ،

 .% (  20ػٍ ) فٙ حبنخ اضرفبع َؽجخ االؼزالل انؼهًٙ نهجحش انًمسو نهُشط ٚزى ضفط انُشط -8
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 بامه تعنلى  

العالم ، فان عجلة التقدم التتوقف فً جمٌع المجالت وال سٌما رغم الظروف التً ٌشهدها 
مهما كانت عزمهم أي طارئ   المجال العلمً ، فدور العلماء والمفكرٌن والباحثٌن لم ولن ٌثن  

بعون هللا لترفد مسٌرة العلم بما جادت به العقول شدته او مدته وتبقى مجلتكم تسٌر الى االمام 
 وهللا الموفك .... واالقالم الراقٌة ، وفقكم هللا واٌانا لخدمة مسٌرة العلم والمعرفة

  يالء شٌنل فنخرد. م. ا.                                                                            

 رئٌس التحرٌر                                                                                 

 2022/  اب/ 19                                                                                          
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