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 يةوةرِيَيناييةكاٌ بؤ بالَوكزدىةوةى تويَذي
 

و  ًسؤظايةةتي  و شاُطيت بوازةكاُي بالَودةكاتةوة،هة بةزش ئاضت و زِةضةْ تويَريِةوةي ئةكادمييةو طؤظازيَلي طؤظازة ئةَ .1
شاُطتة ضسوغيت و ثصيػليةكاُدا هة دةزةوةو ُاوةوةي ٓةزيٍَ،بة ًةزجيَ ثيَػرت هة ٓةي  طؤظازيَةم بةالَو ُةكسابيَتةةوة،ياْ     

 زِةت ُةكسابيَتةوة.

 ريِةوةكاْ هة اليةْ ثطجؤزي غازةشا، بة ثيَي ثطجؤزي ٓةهَدةضةُطيَِسيَّ.ٓةًوو تويَ .2

 طؤظازةكة تويَريِةوة بة ٓةًوو شًاُة شيِدووةكاْ بالَو دةكاتةوة.   .3

( ضةٍ هةة ٓةةز ضةواز     2.5( دا هةطةةيَ جئَيَػةت) )  A4تويَرةز تويَريِةوةكةي بة ضاثلساوي هةضةز كاغةشي ضجي ثيَواُةي) .4
 يَسيَ.دةوزي الثةزةكة دةُ

ذًةازةي   جطةة هةةو ويَِةةو ةػةتةو ثاغةلؤ و ثيَويطةتيةكاْ،       الثةزِة تيَجةز ُاكةات،  (25) كاْالثةزةي تويَريِةوةذًازةي  .5
 الثةزة هة الي ةوازةوة هة ُاوةُدي الثةزةكة دادةُسيَ.

ةكةو بِةًايةةن بةؤ    تويَريِةوةكة زِادةضةيت ضةلستازيةتي طؤظةاز دةكةات، دواتةس و      CD( ويَِة هة تويَريِةوةكةو 3) تويَرةز .6
 بةزشكسدُةوةي ثوةي شاُطيت ضوودي هيَوةزدةطرييَ، تويَريِةوةكةؽ بةَ غيَوةيةي ةوازةوة زيَم دةةسيَت:

    ُو ( بةؤ شاُطةتة ًسؤظايةتيةةكاْ    16يت )ُاوُيػاُي تويَريِةوةكة هةضةزةوةي الثةزِةي يةكةًي تويَريِةوةكةة دةبةيَ بةة ؤ
 ( بؤ ُاوةزؤن.12و ) بؤ بةغة شاُطتيةكاْ( 14وُيػاُى تويَريِةوةكة )( بؤ ثةزاويَص، ُا12بؤ ُاوةزؤن و )( 14)

  جؤزي  ؤُتةكةAli-k-Alwand   بؤ شًاُى كوزدى  و Ali-a- Alwand  .بؤ شًاُي عةزةبي 
     ْثيَويطتة بؤهَد بلسيَّ.ُاوُيػاُة الوةكيةكا 
 ّئةو تويَريِةواُةى بةشًاُى ئيِطويصي، ( دةبيَت بة  ؤُتى جؤزىArialِب )َّ(  بؤ ضةزة بابةت و 14بة ثيَواُةى ) ،ووضسي

( بةةؤ ُووضةةيِى تيَلطةةتةكة هةطةةةيَ بةةة جئَيَػةةتِى ًةةةوداى ديَسِوُيويَةةم هةةة ُيَةةواْ ديَسِةكةةاْ  و ضةزضةةاوةكاُيؼ بةةة   12)
 بِووضسيَّ Harvardضيطتٌى 

 ( بؤ شاُطتيةكا14ْ( بؤ ًسؤظايةتيةكاْ و )16ُاوي تويَرةز ياْ تويَريِةوةكاْ بة  ؤُيت ) .َبةكازدي 
     ةؤُتى  كوزتةي تويَريِةوةكة بة شًاُي تويَريِةوةكة دةُووضسيَ تيَدا ئاًاُج و ثالْ و زِاضةجازدةكاْ زِووْ دةكسيَتةةوة بةة 

 ( بؤ شاُطتيةكاْ.12( بؤ ًسؤظايةتي و )14) ثيَواُةى
 .َكوزتةي تويَريِةوةكة بة دوو شًاُي تس جياواش هة شًاُي تويَريِةوةكة دةُووضسي 
  يةاْ   ي) ضةزضةاوةكاْ ثةةيسِةوي ضةزضةاوةكاْ و ُةاوي كتيَنةةكاْ دةكةسيَ.و ئةطةةز تويَريِةوةكةة وةزبطرييَةت         هة ُووضة

 وةزُةطرييَت بة ٓةز ٓؤيةن بيَت بوَ ةاوةُةكةى ُاطةزيَِسيَتةوة.

        ( ديِةازى هةطةةيَ بيَةت، كةُاطةزِيَ   000 50ٓةز تويَريِةوةيةةن كةة دةُيَسدزيَةت بةؤ طؤظازةكةةًاْ ثَيويطةتة بةِسي )   تةةوة بةؤ
 ةاوةُةكةى.

 .َثيَويطتة هةطةيَ ُازدُى تويَريِةوةكة شاُيازى تةواوى تويَرةزى هةطةيَ بيَت، وةن ذًازةى تةهة وْ و ئيٌةيى 

                                               
 

 

 صباح رشيد قادر ث.ى.د.                                                                               
 صكزتيَزى ىوصييى طؤظار                                                                                 

 



 

 

 اجمللة هذه يف البحىث بنشز املتعلقة التعلًمات
 

ّ  زتتاال   يف رفٝت   مبضتت٣ٛ  ٚ االص١ًٝ ايبخٛث تٓغز ع١ًُٝ زت١ً ٖٞ اجمل١ً ٖذٙ .1 ّ ٚايع األْضتا١ْٝ  ايعًتٛ ّ  ايصتزف١  ًتٛ  ٚايعًتٛ

 رفض. قد ٜهٔ ٚمل زت١ً أٜ٘ يف َضبكا ْغزٙ ٜتِ مل إ ع٢ً األقًِٝ، خارج ٚ داخٌ ايطب١ٝ
 .اختصاصاتِٗ ٚحضب املختصني قبٌ َٔ ايبخٛث تكِٝ ٜتِ .2

 .اذت١ٝ ايًغا  بهٌ حبٛثٗا اجمل١ً تٓغز .3

 .يًصفخ١ األربع١ األطزاف ع٢ً صِ (5 ,2) تارنا   (A4) بكٝاظ ٚ بٝطا٤ صفخا  ع٢ً َطبٛعا حبٛثِٗ ايباحثٕٛ ٜزصٌ .4

ٍ  ايصتٛر  عدا صفخ١، (25) َٔ ايبخث صفخا  عدد ٜتحاٚس ال إٔ بجي .5 ٕ  ٚ االختز٣،  ٚايًٛاحتل  ٚاملًخكتا   ٚادتتداٚ ِ  تتدٚ  رقت
 .أصفًٗا يف ايصفخ١

 َٔت  ايباحتث  ٜٚضتتفٝد  اجملًت١،  صتهزتار١ٜ  اىل يًبخث (CD) األيٝهرتْٚٞ ٚايكزص ايبخث َٔ صٛر ثالث (3) ايباحث ٜزصٌ .6
 :ٚناألتٞ َٚطُْٛا عهال ايبخٛث ٚتٓظِ ايع١ًُٝ، املزتب١ رف  يغزض حبث٘

 ايصزف١ يًعًّٛ ( 14 ) ٚ األْضا١ْٝ، يًعًّٛ ( 16 ) حبحِ ايهتاب١ ٚتهٕٛ االٚىل، ايصفخ١ اع٢ً يف ايبخث عٓٛإ تهتب.  

 ٕٛارتط ْٛع ٜٚه Ali-k-alwand ايهزد١ٜ يًغ١ ٚ  - Ali-a Alwand ايعزب١ٝ يًغ١.   

  بٛيد ايعٓاٜٚٔ ايثا١ْٜٛ.ٜزج٢ 

 األصتًٝش١ٜ بايًغ١ تهٕٛ اييت ايبخٛث  ٕ ٘  ارتتط  ْتٛع  تهتٛ ِ  ( Arial) فٝت ِ  ٚ ايز٥ٝضت١  يًُٛاضتٝ   ( 14 ) ٚحبحت   (12) ححت
 Harvard .  بٓظاّ املصادر نتاب١ ٚتهٕٛ ايضطٛر بني ْصف ٚ صطز َضاف١ تزى َ  ايٓصٛص يهتاب١

 ِاألخز٣ يًعًّٛ ( 14 ) ٚ ْضاْٝا يأل ( 16 ) حبحِ ٜهٕٛ ايباحثٕٛ أٚ ايباحث اص،  ٕ  ٚ ايبختث  بًغت١  ايبختث  خالصت١  ٚتهتٛ
 .يًعًّٛ (12) يألْضاْٝا  (14)حبحِ  ايبخث تٛصٝا  ٚ ٚخطط ٖدف فٝٗا تٛضح

 ايبخث يغ١ عدا اخزٜني بًغتني ايبخث خالص١ ٚتهتب. 

 االخز٣ ٌايتفاصٝ ثِ ايبخث عٓٛإ  -قٛصني بني ايٓغز ص١ٓ  -املؤيف اصِ ناالتٞ املصادر ٚتهتب. 

 ( دٜٓار َ  ايبخث، حٝث الٜزج  يًصاحب٘.500000ٜزصٌ ايباحثٕٛ َبًغ ) 

 .ْٜٞٚزجٞ ارصاٍ املعًَٛا  ايغخص١ٝ نارقاّ اهلاتف ٚايربٜد االنرت 

 
 
 

 قادر رشًد صباح .د.م.ا                                                             
 اجمللة التحزيز سكزتري                                                              

 
                                                                                                                                              

 



 

 :يَشةرِب ريةخويَي
 هةةةةؤ طستةةووة، كةةة تاينةتةةة بةتويَريِةةةوةكاُى  يةىثاغةةلؤ( ى شاُلةةؤى زِاثةةةزِيّ، ئةةةَ 6طؤظةةازى ذًةةازة )

 (7/3/2016-6)ؤذَاُى زِ ةه ةك (كاُيةُدةٓزِة بؤ ُويَ كيةيةوةةويَِدُ و يّةزِاثزِ ثيَداُيةغةط) اُطيسِكؤُف
 .ئةجناَ دزا يّةزِاثزِ شاُلؤيةه (1991)يِى ةزِاثزِ شيوي) يؤبيوي يادي ةه

 يةغةةيَوةب ُٔاةتةة (ةوة5) ةذًَازةهةة يّةزِاثةةشاُلةةؤى زِ طؤظةةازي ة،ةودازاييةة يساُيةقةة ٓؤيةبةة ةكةة ةئاغةةلساي
، ةوةكسيَتةبآلود  www.raparinuni.org  يّةزِاثزِ شاُلؤي ضاييت ز ويَبةضةه (online) هيلرتؤُيةئ
، ةوةبآلوبلسيَت و بلسيَت ضاث كؤثي ٓازد يةغيَوةب ةيثاغلؤ َةئ ةك دا يازيسِب كؤُفساُظ باآلي يةهيرَُ آلَةب

: َةكة ةي كي:ةزةضة  يةزةوةدووتة  ةبة  تّةتاينة  ةكة  كادمينيةئ ىةيةوةتويَرَيِ( 17) ةثاغلؤي َةئ كاُيةتةباب
 .يّةزِاثزِ زيةظةد ثيَداُيةغةط: َةدوو، ًيَرَوويي وداويَليزِ نةو 1991ئاشازي  ي)ةزِاثزِ
 

 كاُي(ةُدةٓزِة بؤ ُويَ كيةيةوةةويَِدُ و يّةزِاثزِ اُيثيَدةغة)ط اُطيسِهؤطؤى كؤُف
 

 
 

 : كؤىفزاىط باآلي يةليذَى
 ....  .......................د.بةٓصاد وضو محد .1

 ....................د.ٓريؽ زضويَ ًسادث.ي. .2

 .................ضاًاْ حطني امحدد. ث.ي. .3

 .........................ًو ق ةاهد ابسآيٍد.  .4

 .................ئازاع عنداهسمحّ ًطتة اد.  .5

 ......................َ.ي. ضةزكاز محد ةدز .6
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 ضةزؤكى هيرُة
 ئةُداَ
 ئةُداَ
 ئةُداَ

 وتةبيَرى كؤُفساُظ(ئةُداَ )
 ئةُداَ
 ئةُداَ
 ئةُداَ 

 ئةُداَ )بسِيازدةزى هيرُة(
 
( ئةمحةةد  يدةضة  دةًة ةحم يدةضة ) يَصةزِبة  دازايي يثػتيواُي ةزِاثةزِيّ ب شاُلؤي ( ى6طؤظازي ذًازة ) يةثاغلؤي َةئ

 .  ةضاثلساو ةزِاُي دهَطؤشي ٓاوغازيي
 .ةكيَػساو ةوة(زةعوً دازا) ُدةزًةٓوُ ْةاليةه كؤُفساُظ هؤطؤي

http://www.raparinuni.org/


 

 

 :اعزائٌ القزاء

 ٜٓغز ٖذا ايعدد َٔ زت١ً راب٘ رٜٔ نًُخل يًعدد ايضادظ شتصصا يًبخٛث املكدَت١ يف املتؤمتز ايعًُتٞ    
 ٚقزا٠٤ جدٜد٠ البعتاد االْتفاضت١( ايتذٟ عكتد يف  نتز٣ ايٝٛبٝتٌ ايفطتٞ الْتفاضت١ ا ار        زِاثةزِيّ ) ت١ُٝٓ 
َت١ املايٝت١ حايت     االس إ اىل ٖٓتا  االعتار٠  جتتدر  ٚ ،زِاثةزِيّ  جاَع١ ( يف7/3/2016-6َٜٛٞ ) يف 1991

ٔ  -َتٔ ايعتدد ارتتاَط ٚانتفٝٓتا     زِاثةةزِيّ  دٕٚ طباعت١ ٚ ْغتز زتًت١ جاَعت١      بٓغتز ايٓضتخ١    -َطتطزٜ
ًٝتا ايتخطتة١ٜ   ٚيهتٔ ايًحٓت١ ايع   www.raparinuni.org هلا فكط عًت٢ َٛقت  ادتاَعت١    االنرت١ْٝٚ

إ ايبختٛث املٓغتٛر٠ يف ٖتذا املًختل ختت        ،ٚ ْغزٖا يف ٖذا ايعدد يًُؤمتز قزر  طباع١ تًو ايبخٛث 
 .زِاثةزِيّ َٓطك١ ت١ُٝٓ: ثاُْٝٗا ، تارخيٞ نخدث 1991ر اْتفاض١ ا ا ستٛرٜٔ ر٥ٝضٝني اٚهلُا :

 زِاثةزِيّزت١ً جاَع١ 
 
 

http://www.raparinuni.org/


 

 ثاغلؤيةداهةَ 
 

 بةشًاُى كوزدى
 

 

  وةن يةكةَ غيَوة ةةباتى ًةدةُيى دةزةجناًى زاثةزِيّ 1991كاُى ضاهَى ًاُطستِة............. 
 ث.ي.د.ضةزوةز عنداهسمحّ عٌس

11 

   1991ٓؤكازةكاُى دةضتجيَم و غلطتى زِاثةزِي) كةزكوون هة ضاهَى.......................... 

 ث.ي.د.ثػلؤ حةًةتآري عةبدهسةمحاْ
57 

  يةةكيَتى ُيػةتٌاُى    ضةتاْ هةة ضةةُد ُاًةيةةكى زيَلةطةتِة ُٔيَِييةةكاُى      بازودؤةى باغوزى كوزد
 .......................بةهَطةُاًةيية (-) هيَلؤهَيِةوةيةكى ًيَروويى (1991-1990كوزدضتاُدا ) 

 د. ئازاع عنداهسمحاْ ًطتة ا 
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         ْهةةةة ثةيوةُدييةةةةكاُى ئيَةةةساْة جوآلُةةةةوةى زشطةةةازةواشى كةةةوزد هةةةة باغةةةوزى كوزدضةةةتا 
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  زِاثةزِيّ ئيدازةي هة ئاو دةزاًةتي طةغةثيَداُي................................................ 
            عنداهوة زةغيد ٓةهَةت. د       ةدز محد ضةزكاز ي.َ
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   ( بةزوبووًى زِووةكةى بةووُةة )تويَريِةوةيةةكى    2014 – 1996كػتوكايَ هةقةشاى زِاُية )زِةوغى
 ًيَروو و جوطسا يايي ئابووزي ية(............................................................

 زضويَ    َ.ي. زِيَنواز ةاهد ًطتة ا    َ.ي. زِةوةش حمٌود زةضويَ َ.ي. حمٌد قادز
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  هةةة واتاكةةاُي طةغةةةثيَداُي  ة"زاثةةةزِيّ" ُاضةةاُدُي هةضةةةز كؤًةآليةةةتي زاطةياُةةدُي كازيطةةةزيي 
 .............................(ووُة بة زاُية ئاًادةييةكاُي ةويَِدكازي)  كوزدضتاُدا ٓةزيٌَي

 كسيٍ ػادهَد تاذاْ. ي. َ     ًوزاد زةضويَ يَسؽٓ. د .ي. ث
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  (ووُة بة 2015 – 1991/ زاُية ُاوةُدي قةشاي) كوزدضتاُدا باغوزي هة هؤكاهَي زؤذُاًةُوضيي.. 
 َ. ي. ئازاش زةًةشاْ ئةمحةد   د. ٓيَسؽ زةضويَ ًوزاد ث. ي.
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       تى ٓةةزيٌَى كوزدضةتاْ / كؤًةازى   ضياضةتى ذيِطةيي هة ضةواز ضةيَوةى بةزُاًةةو كةازى حلوًةة 
 ...................................................عيَساقي  يدزايَ )تويَريِةوةيةكى غيلازيية( 

 د.هقٌاْ ؾاحل كسيٍ 
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  ّكوزدضةةتاُي هةٓةةةزيٌَي ُاحلوًييةةةكاْ زيَلةةةساوة ضةةةزٓةهَداُي بةةؤ دةزواشةيةةةن...زاثةةةزِي 
 ......................................................................(2015-1991) دا-عيَساق

 كسيٍ عنداهلل بةةتياز. َ
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  كةةى يةةة وة ةويِدُةةة“دةضةةةالَت طةةؤزيِى بةةؤ ًيلاُيصًيَةةم وةكةةو، زِاثةةةزيّ ضةةونيةكاُى اليةُةةة 
 .............”كوزدضتاْ باغوزى ى 1991 ضاهَى زِاثةزيِى كاُىتوُدوتيرية زِوداوة بؤ ،زةةِةيي

  امحد حطّ ٓةزيٍَ. ى.َ
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  زِاضجازدةكاُى كؤُفساُظ.................................................................... 
 هيرُةى زِاضجازدةكاُى كؤُفساُظ
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 بايًغ١ ايعزب١ٝ  – بةشًاُى عةزةبى

 
 

   ْٞايعزام ردصتا١ٜٕ يف قطا٤ بغدر بإقًِٝ نًٛشراع١ ايغتٛيايتبأٜ املها........................ 
 طةزدى صانار ستُد حضٔد. 

363 

  دراص١ يف جغزاف١ٝ ارتدَا (  يف َد١ٜٓ قًع١دس٠ نفا٠٤ تٛسٜ  ارتدَا  ايصخ١ٝ(.................... 
 د. فاط١ُ قادر َصطف٢ 
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   حبتتث)1991 ا ار اْتفاضتت١ أثٓتتا٤نٛردصتتتإ عتتعب صتتٛ  ال اعتت١ ايتتدعا٥ٞ ارتطتتا  َزتهتتشا 
........................................................................................(حتًًٝٞ

  اهلل فتح صعٝد ابزاِٖٝ. د
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    تةةى ةويَِةةدُى بةةاآلو تويَريِةةةوةى شاُطةةتى،   ى وةشازة (8/9/2013( هةبةةةزوازى )1524بةُوضةةساوى ذًةةازة )  -

 دزاوة. ( شاُلؤى زِاثةزِيّ) بسيازى دةزضواُدُى طؤظازى 

 2016 )ضيَيةَ( ( ضاهَى6ذًازة ) –طؤظازى شاُلؤى زِاثةزِيّ ثاغلؤى  -

  حمٌد ومتاْ حمٌدَ.ي. ديصايّ :  -

 ( داُة 300ترياذ : )  -


