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مــجــلــة عــلــمــيــة، مــحــكــمــة فــصــلــيــة، تــصــدرهــا 

ســـالمـــيـــة فـــي الــجــامــعــة الــعــراقــيــة  كــلــيــة الــعــلــوم اإلإ

ــراق« وتــعــنــى بنشر الــمــقــاإلت،  ـــعـ ــغــداد »ال فــي ب

والمبتكرة،  اإلأصــلــيــة،  ــدراســـات  والـ والــبــحــوث، 

والعلمية،  ســالمــيــة،  اإلإ الـــفـــروع  فــي  والتطبيقية 

ــعــد اأن تــخــضــع لــلــمــراجــعــة  ــة، ب ــافـ والـــتـــربـــويـــة كـ

 والــتــقــويــم مــن الــخــبــراء والــمــخــتــصــيــن فــي داخــل 

العراق وخارجه. 

وتشترط المجلة: 

غير  للنشر  اإليها  المقدمة  المشاركة  تكون  اأن 

منشورة سابقـًا في مجلة اأو دورية اأخرى. 

يقصد من هذه المجلة: 

اإســالمــيــة،  مــنــتــدى إلخــتــصــاصــات  تمثل  اأن 

العلمي  وعلمية متعددة، ضمن مجتمع البحث 

في العراق. 

وتهدف المجلة: 

والمصادر  المراجع،  وتوفير  المعرفة،  نشر  اإلــى 

والعلمية،  ســـالمـــيـــة،  ــفـــروع: »اإلإ الـ فــي  الــمــقــومــة 

اإيــجــاد قــنــوات للتواصل بين  والــتــربــويــة، وكــذلــك 

اإلأكاديميين، والخبراء، والباحثين، وصناع القرار، 

والقائمين على تنفيذه في ميدان اإلختصاص«.
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شروط النشر

ضمن  بحوثهم،  نشر  ويسرها  والدارسين،  بالباحثين  سالمية  األإِ العلوم  مجلة  اأســرة  ترحب 

الشروط األآتية:

يشترط اأَن يكون البحث رصينًا علميًا، مراعيـًا معايير البحث العلمي: 

تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم اإرساله اإلى مجلة اأخرى، اأَو نشره فيها. 

إل يتجاوز عدد صفحات البحث )3٠( صفحة، ويترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية. 

لكتروني وتقدم ثالث نسخ منه )من ضمنها  ينبغي اأَن يكون البحث مطبوعـًا على الحاسب اإلإِ

 .CD النسخة اإلأَصيلة( مع قرص

لتزام بما ياأتي: عند طباعة البحث يجب األإ

  .)word 2003-2007( ١- اأن يستخدم في طباعة البحث برنامج

والجهة  اليمنى  الجهة  مــن  مسافة  وتــتــرك  ســم،   3.5 الصفحة  واأَســفــل  اأَعــلــى  مــن  الحاشية   -٢ 

اليسرى 3سم.

3- المسافات بين اإلأَسطر مفردة: ١سم. 

.)Times New Roman( نجليـزي ٤- اأَن يكـون نـوع الخـط العربـي )Traditional Arabic(، والخـط اإلإِ

نجليزية  اإلإِ باللغة  البحث  اإِذا كان  و بلون غامق وبحجم خط )١8(،  البحث  5- يكتب عنوان 

.)Capital( تكتب اإلأَحرف اإلأولى من الكلمات كبيرة

6- تكتب اأَسماء الباحثين بلون غامق وبحجم خط )١6( ويكتب تحتها عنوان الباحثين بحجم 

خط )١5( متضمنـًا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة.

١٧- محتويات البحث العربي ترتب بالصيغة اإلآتية )الخالصة العربية، المقدمة، المواد وطرائق 

العمل اأَو الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، اإلستنتاجات اأَن وجدت، 

تزيد  اأَن إل  نجليزية على  اإلإِ قبل  العربية  الخالصة  فيها  فتكتب  نجليزية  اإلإِ البحوث  اأَمــا  المصادر(. 

الخالصة على ٢5٠ كلمة.

 ُ ١8- اعتماد رسم مصحف المدينة المنورة عند ذكر اإلآيات القراآنية كما موضح اأدناه: حمسيَۡرفَِع ٱهَّللَّ
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ىجس حجسالُمَجادلَة : جحتجحتجحس . وتُواْ ٱلۡعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
َِّذيَن أ َِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل ٱل

 ١٩- متن البحث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع اإِتباع طريقة الترقيم في 

كتابة المصادر.  

٢٠- توضع اإلأَشكال والجداول والصور في اأَماكن مناسبة مع ما يشير اإِليها في محتوى البحث.

٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية ورقية بعد اإِقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص )CD( ويجب 

اأَن تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـاً لما موجود في القرص.

٢٢- إل تعاد البحوث اإِلى اأَصحابها سواء قبلت اأَو لم تقبل.

٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر إلأَي سبب كان.

التي لم  الجامعية  الرسائل واإلأطاريح  اأو مستل من  البحث غير مسروق  اأن  الباحث  ٢٤- يتعهد 

يشرف عليها، ويتحمل كافة التبعات القانونية في حال عدم صحة المعلومات. 

تكون المراسالت المتعلقة بالمجلة كافة باإسم رئيس تحرير المجلة اأو مدير تحرير المجلة، وعلى 

لكتروني اأَو موقع المجلة:  العنوان اإلإِ

journalislamicsciences@gmail.com :اإميل المجلة

dr.salahhemeed@gmail.com :اإميل مدير التحرير

مالحظة: 

وتوجهات  راأي  بالضرورة عن  تعبر  نظر كاتبيها، وإل  تعبر عن وجهة  المجلة  تنشرها  التي  اإلآراء 

المجلة.

* * *
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هيئة التحرير

.........................................  رئيس التحرير ١- اأ. د. صالح حميد عبد )العراق( 

٢- اأ. د. صالح علي مضعن )العراق(................................................. عضواً

............................................... عضواً له )العراق( 3- اأ. د. محمد شاكر عبد ال�

٤- اأ. د. كاظم خليفة حمادي )العراق(............................................... عضواً

5- اأ. د. ضياء محمد محمود )العراق(................................................ عضواً

................................................. عضواً 6- اأ. د. محسن عبد فرحان )العراق(

٧- اأ. د. حسين عليوي حسين )العراق( .............................................. عضواً

8- اأ. د. عزيز اإسماعيل محمد )العراق(............................................... عضواً

٩- اأ. د. جاسم الحاج جاسم )العراق(................................................ عضواً

............................................. عضواً ١٠- اأ. د. اإبراهيم درباس موسى )العراق( 

له علي محمود الصيفي )اإلأردن(..................................... عضواً ١١- اأ. د. عبد ال�

................................................... عضواً ١٢- اأ. د. فيصل علي شاه )ماليزيا(

١3- اأ. د. محمد بن محمد خروبات )المغرب(...................................... عضواً

............................................. عضواً ١٤- اأ. د. سامي اإلأزهر الفيضي )تونس( 

........................................... عضواً ١5- اأ. د. محمود خالد البشارات )اإلأردن(

................................ عضواً ١6- اأ. د. خالد بن محمد بن علي القرني )السعودية(

* * *
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﷽

المقدمة

اإمام اإلأولين واإلآخرين وعلى اآله الطيبين  الحمد لله ربِّ العالمين والصالة على سيد المرسلين و

الطاهرين وصحابته اأجمعين.

اأما بعد؛ اإن الجانب العلمي في الحياة اإلأكاديمية يعتبر العصب اإلأهم بل اإلصل الذي بنيت 

ومواكبة  والتطوير  البناء  عملية  في  رصينا  وبحثيا  ثقافيا  رافــدا  يكون  لكي  العلمية  المؤسسات  عليه 

العالمية  المستوعبات  في دخول مجلتنا  اإلأمل  يحدونا  مما  المتسارعة  اإللكترونية  العصر  تطورات 

الرصينة ، اإذ حققت خطوة مهمة في الحصول على معامل التاأثير العربي Arcif ومعامل التاأثر العربي 

له تعالى للدخول ضمن المستوعبات العالمية  التابع لجامعة الدول العربية ، وهي في طريقها اإن شاء ال�

لكونها من ضمن تصنيفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتقدمة ، اإذ تبواأت المراكز اإلأولى 

نسانية حسب اآخر تصنيف عراقي. ضمن تصنيف المجالت العراقية اإلإ

سالمية انجازات كبيرة ومؤثرة صار يرنو اإليها الباحثون من الجامعات  وقد حققت مجلة العلوم اإلإ

نسانية والشرعية والعلوم المصاحبة في  سالمية، اإذ توحدت كل جهود اإلختصاصات اإلإ العربية واإلإ

شكاليات التي تحتاج الى وضع حلول لها  رفد المجلة بخبراتهم في معالجة القضايا المستجدة واإلإ

ۡجَر َمۡن 
َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا لَا نُِضيُع أ َِّذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ في خدمة البحث العلمي الرصين، قال تعالى: حمس إِنَّ ٱل

ۡحَسَن َعَملًا ٣٠ىجس حجسالَكۡهف : مجتمحتجحس.
َ
أ

هيئة التحرير            

* * *
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