
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

(issn/2225-9732)
 

majala-islamic@hotmail.com 

http://isscj.edu.iq 

العؾقم تصدرها كؾقة  ،حمؽؿة فصؾقة ،جمؾة ظؾؿقة

وتعـك  "العراق"يف اجلامعة العراققة يف بغداد  اإلشالمقة

 ،والدراشات األصؾقة ،والبحقث ،بـرش ادؼاالت

 ،العؾؿقةو ،اإلشالمقةوالتطبقؼقة يف الػروع  ،وادبتؽرة

بعد أن ختضع لؾؿراجعة والتؼقيؿ مـ  ،والسبقية كافة

 داخؾ العراق وخارجف. يف اخلزاء وادختصني 

مة إلقفا لؾـرش غر أن تؽقن ادشاركة ادؼد :وتشسط ادجؾة

 يف جمؾة أو دورية أخرى.  اـًمـشقرة شابؼ

مـتدى الختصاصات  أن متثؾ :يؼصد مـ هذه ادجؾة

ضؿـ جمتؿع البحث العؾؿل  ،وظؾؿقة متعددة ،إشالمقة

 يف العراق. 

وادصادر  ،وتقفر ادراجع ،إىل كرش ادعرفة :وهتدف ادجؾة

 ،والسبقية ،العؾؿقةو ،اإلشالمقة :ادؼقمة يف الػروع

 ،واخلزاء ،وكذلؽ إجياد قـقات لؾتقاصؾ بني األكاديؿقني

والؼائؿني ظذ تـػقذه يف مقدان  ،وصـاع الؼرار ،والباحثني

 االختصاص.

  

  جملة العلوم اإلسالمية



 
 

    

، ضؿـ فؿبحقثكرش  هارسيو شالمقة بالباحثني والدارشني،ترحب أرسة جمؾة العؾقم اإلإ  

 الرشوط اآلتقة:

   ـًا ،اـًا ظؾؿقـً ن يؽقن البحث رصقـيشسط أ   :معاير البحث العؾؿل مراظق

و كرشه أ   ،ىل جمؾة أخرىرشالف إإ ضؾب خطل لـرش البحث، مع التعفد بعدم إإ  تؼديؿ .1

  فقفا.

ويستب ظذ الزيادة مبالغ مالقة  ،( صػحة33البحث )ال يتجاوز ظدد صػحات  .2

 رمزية. 

 وتؼدم ثالث كسخ مـف لؽسويناإلإ ظذ احلاشب  اـًن يؽقن البحث مطبقظأ   يـبغل .3

  .CDصقؾة( مع قرص ضؿـفا الـسخة األ   )مـ 

 :اظة البحث جيب االلتزام بام يليتظـد ضب .4

   .(word 2003-2007)  بركامج أن يستخدم يف ضباظة البحث


وتسك مسافة مـ اجلفة القؿـك واجلفة  ،شؿ 3.5شػؾ الصػحة ظذ وأ  احلاصقة مـ أ   

 شؿ .3 القرسى 


  شؿ.1شطر مػردة :ادسافات بني األ   


 زيـؾقـجكط اإلإ ـواخلـ، (Traditional Arabic) ـل العربط ـقع اخلـقن كـن يؽأ   

 (Times New Roman).   


ذا كان البحث بالؾغة وإإ  ،(18) وبحجؿ خطيؽتب ظـقان البحث بؾقن غامؼ  

 .(Capital)حرف األوىل مـ الؽؾامت كبرة ؾقزية تؽتب األ  جكاإلإ 



 
 

 

   

 


ان الباحثني ( ويؽتب حتتفا ظـق16) وبحجؿ خطشامء الباحثني بؾقن غامؼ تؽتب أ   

 الؾؼب العؾؿل / الؼسؿ / الؽؾقة / اجلامعة. اـً ( متضؿـ15بحجؿ خط )


بالصقغة اآلتقة )اخلالصة العربقة، ادؼدمة، ادقاد  ترتبالبحث العريب حمتقيات  

و اجلزء العؾؿل حسب اختصاص الباحث، الـتائج وادـاقشة، وضرائؼ العؿؾ أ  

ؾقزية فتؽتب فقفا اخلالصة جكالبحقث اإلإ  ماأ   .ن وجدت، ادصادر(االشتـتاجات أ  

 كؾؿة. 253تزيد اخلالصة ظذ  ال نأ  ؾقزية ظذ جكالعربقة قبؾ اإلإ 

   ، كام مقضح أدكاه:اظتامد رشؿ مصحػ ادديـة ادـقرة ظـد ذكر اآليات الؼرآكقة

 چمب  ىب  يب  جت   حت  خت مت  ىت    يتجث     چ


تباع ضريؼة ( مع إإ 14بحجؿ خط ) واهلقامش تؽتب(، 18بحجؿ خط )متـ البحث  

  السققؿ يف كتابة ادصادر. 


لقفا يف حمتقى ماكـ مـاشبة مع ما يشر إإ صؽال واجلداول والصقر يف أ  تقضع األ   

 البحث.


 الؼرص البحث معقرار اخلزاء، بـرش بعد إإ يطالب الباحث بـسخة هنائقة ورققة  

CD))   دا مقجقد يف الؼرص. اـًمطابؼة متامـسخة القرققة لؾبحث ن تؽقن الوجيب أ 


 و مل تؼبؾ.صحاهبا شقاء قبؾت أ  ىل أ  ال تعاد البحقث إإ  


 ي شبب كان.ادجؾة غر مؾزمة بسحب البحث بعد قبقلف لؾـرش أل   


تؽقن ادراشالت ادتعؾؼة بادجؾة كافة باشؿ رئقس حترير ادجؾة، وظذ العـقان  

  و مققع ادجؾة:أ   لؽسويناإلإ 
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 لـر الؽبقســــــحمؿـــــد صاكـــــأ.د  1
  

 اجلامعــــة العراققــــة. 
 

 ر ـــــــــأ.د ظــــــثامن حمؿــــــد بش 2
 

ـــــارقة.  ـــــة الش  جامع
 

ـــــؾقبؽ 3 ـــــقيعل ص ـــــد ص  أ.د أمح
 

ـــــارقة.  ـــــة الش  جامع
 

ـــــقاص 4 ـــــاطؿ ل  أ.د إشـــــامظقؾ ك
 

ـــــارقة.  ـــــة الش  جامع
 

 أ.د ظبــــــد العزيــــــز دخــــــان 5
 

ـــــارقة.  ـــــة الش  جامع
 

 لـأ.د بشـــــر مفـــــدي الؽبقســـــ 6
 

 ار.ـاألكبـــــة ـجامعـــــ 
 

ــــ 7 ــــدي الؽبقس ــــبحل فـ  لـأ.د ص
 

 اجلامعــــة العراققــــة. 
 

ــــــقد  8 ــــــقل مح ـــــــأ.د رش   حس
 

 اجلامعــــة العراققــــة. 
 

ـــؾ  9 ــــعؿ خؾق ـــد اد ـــراهقؿأ.د ظب  إب
 

 اجلامعــــة العراققــــة. 
 

ــــــان 13 ــــــد فرح ـــــــ ظب  أ.د حمس
 

 اجلامعــــة العراققــــة. 
 

ــــــؿ د.أ. 1 ــــــاج جاش ــــــؿ احل   جاش
 

ــــقس   ــــررئ  .التحري
 

ـــد  .دم.أ. 2 ـــايترظ ـــؼ البق ـــد تقفق  محق
 

 مـــــدير التحريـــــر. 
 

ــــــػ .دأ. 3 ــــــك يقش ــــــد ظقس  أمح
 

 .ظضــــــــــــــــقاً  
 

ــــد .دأ. 4 ــــالم حمؿ ــــد الس ــــثؿ ظب  هق
 

 ظضــــــــــــــــقًا. 
 

ــــــالحدأ. 5 ــــــاروق ص ــــــد ف  . حمؿ
 

 ظضــــــــــــــــقًا. 
 

 . ضـــــــقاء حمؿـــــــد حمؿـــــــقدأ.د 6
 

 ظضــــــــــــــــقًا. 
 

ــــــؿأ. 7 ــــــؾ جاش ــــــد خزظ  د. أمح
 

 ظضــــــــــــــــقًا. 
 

ـــــــد 8  أ.د. ضـــــــقاء حســـــــني ظبق
 

 ظضــــــــــــــــقًا. 
 

 محــــــقدي حســـــــأ.د. رشــــــقل  9
 

 ظضــــــــــــــــقًا. 
 

 أ.م.د. ظؿــــــر ظقســــــك ظؿــــــران 13
 

 ظضــــــــــــــــقًا. 
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 احلمد هلل، والصالة والسالم طذ رسول اهلل، وطذ آله وصحبه ومن وااله.

 ...وبعد 

العراقوة، اىتظم هذا طداد السابقة من جملة اجلامعة مضاًء للنهج الذي اطتمدىاه يف الأ إ  

طملوا فكرهم وطقلهم واقعة يف جماالت فكرية ومعرفوة متنوطة، لباحثع أأ  اــًالعدد بحوث

ذ قاربوا مسائل ىساىوة وتطبوقوة، إ  ىشاء بحوث طلموة وإ  بداطهم يف إ  قالمهم وإ  صلقوا طنان أأ أأ و

ه تلامم بدقائقها وتفاصولها والوطي بتفاوت منهجي حتممعاشه بعد قراءهتا بعوون العرص، وال  

 ة العلموة.طلوهم الامد

كوىه رافدا ثقافوا  ؛مم والشعوبذ يمثل اجلاىب العلمي حمورا مهام يف حواة الأ إ  

ومعلوماتوا يسهم يف طملوة البناء والتطوير، ومن هنا جاء حرص جملة العلوم السالموة طذ 

تقديم خمتلف الرؤى والطروحات ضمن منهجوة طلموة تعتمد قواطد البحث العلمي كحجر 

 هذا العدد.ساس يف أأ 

 اسالموة(  منزً ن تكون )جملة العلوم ال  أأ وصموحنا ادتجدد مع كل طدد جديد، هو 

منا بحرية الرأي والتعبر، رشط  اـــًيامىفكار ادختلفة، بال اىتامء فكري تتبناه، وذلك إ  لًراء والأ 

لتخصصات تتعدد اىساىوة وخالقوة للبحوث، والتجارب ال  االلتزام بادعاير العلموة والأ 

 يظل يربط بونهام. اـــــًا شفوفـــًوتتباين لكن خوط

 ىسيل ادوفقوة والسداد واهللأ                                           
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 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه زبٱ

 رب  هث مث هت مت هب هئمب


