املقدمة...

احلم ُد ِ
هلل ِ
رب العاملني ،والصالةُ والسالم على أشرف االنبياء واملرسلللني نبي للا امللد اال للني

وعلى آله وصحبه أمجعني ....وبعد.

يليق ابلباحثني أن يفرحوا بكل كلمة تكتب وكل مجلللة َُاللس والسلليما حللني هتمل

ريللة

رائعللة اولللوان ع واجمللا جلالللة اعا عللة العراقيللة  .فهللجم اموعللة أحبللاع علميللة واراسللاة نفيسللة
و عللارف تةللاة مب هجيللة علميللة رصللي ة لتإللرك با كتبللاة اعا عللاة وأروقتهللا حلللى صللورة
وأهبللى حلللة ،و للجم ما عللة ملإتلللو العلللوم االنسللانية الل للة والتفسللن والفةلله والةللانون واالعللالم
واالقتصاا وذلك خد ة للعلم وفائدة و للله واسللها ا
البحوع والدراساة
ويسللريف

اطار اعم املسنة العلمية

رفللد البللاحثني ابعديللد ل

ما عت للا
عراق ا العزيز.

ركللز البحللوع والدراسللاة جل بللدأ أن نللزف للةلراء الكلرام وطلبللة العلللم عللدايف

لس ة  2019جل3/45

الة اعا عة العراقية سائلني املوا مل

عاله أن يتةبل للا ل ا

العمل ويوفة ا ملا فيه اخلن والسداا للجمي .
وأخر اعوايف أن احلمد هلل رب العاملني.
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مجلة فصلية محكمة تعنى
ب البحوث والدراس ات
االسالمية والفكرية تصدر
ع م مرك ز البح وث
والدراسات االسالمية

أ.د .علي صاحل حسني

رئيس هيئة التحرير
مدير التحرير

أ.د .مخيس عواد زيدان

سكرتري التحرير

أ.م.د .صباح نوري محد

عضواً ومقرراً

أ.م.د.سالم عبود حسن
أ.م.د .قتيبة عباس محد

عضواً

أ.د .عمار حممد زكريا

عضواً

أ.د .امحد ياسني عبد

 .....عضوا
عضوا

م.د .مجيل حسني ضامن
أ.م.د .واثق عباس عبد الرزاق

ـ مبدأ ـ رئيس التحرير

أ .د .علي صالح حسين

مدير التحرير
أ د .خميس عواد زيدان
متابعة وتنضيد اجمللة

أ م د .سالم عبود حسن
مدقق لغوي

م .م .سارة رحيم ظاهر
مرتجم

م م .ثامر عبد الكريم ظاهر

أ.م.د .خولة عبيد خلف

عضواً
عضواً

أ.م .عبري هادي صاحل

عضواً

أ د .حممد شوقي ناصر

عضواً اليمن

أ د .رشيد كهوس

عضواً املغرب

أ د .امحد حسن انور

عضواً مصر

• تلزم المجلة في األعمال التييي تقبلهييا أن تكي ن مسييت ة ة لشييط

المييجه العلمييي الي

حيث الجدة األصالة االلتزام بأص ل البحث العلمي ق اعد التحقيق.

• ُيقدم البحث بثالث نسي
سل مة ت ثيق دقيق مع االلتزام بعالما

تعارفي

عل ي المؤسسييا

العلم يية مي

مطب عييا علي بطنييام ) (Microsoft wordبخي ) (Simplified Arabicحجي ( )16بلغيية
التطق .

• أن ال يك ن البحث قد سبق نشطه أ أرسل إل أية جهة لجشطه.

• يلتزم الباحث أ المحقق بتعديل العمل العلمي فقا لتقاريط المحكمي .
• تخضع األبحاث المستلمة لبطنام االستالل االلكتط ني
•
•

Turnitin

يتحمل الباحث االج ر المال ة لالستالل.

أن ال يك ن البحث مستال م دراسة أ رسالة نال بها الباحث درجة علم ة.

أن ال يتجا ز البحث ثالثي صفحة .اذا تجا ز البحث ثالثي صفحة يدفع ع كل رقة ثالثة الف ديجار.

• يلتزم الباحث بمليء استمارة التعهد الت ق ع عليها ختمها م الدائطة التابع لها.
• بعييد انتهيياء التق ي ي التصييح

عجييد القبي ل الجهييائي يقييدم البحييث علي قييط

)(A4مع ملخص عطبي انكليز

اس البحث اس الباحث باالنكليز .

مي طن مييع نسييخة نهائ يية مسييح بة عل ي

ر

• يمج الباحث مستل احدة بعد طباعة العدد لمطة احدة .

• اج ر الخبطاء المدرس(40000الف) االستاذ المساعد(60000الف)ب صل استالم م القس المالي.
• اج ر نشط البحث ( 100000مئة الف ديجار)

• اج ر طبع تجضيد البح ث في المجلة تك ن عل حساب الباحث بسبب قلة التخص صا

المال ة في الم ازنة.
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