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طؤظارا زانستيَن مرؤظايةتى يا زانكؤيا زاخؤ
طؤظارا زانصتًَو مرؤظايةتى يا زانلؤيا زاخؤ ( ) HJUOZطؤظارةكا نًَظدةولةتى ،وةرزى يا زانصتًة كى ذاليىَ زانلؤيا زاخؤظة ديًَتة ثصـتةظانًلرى
و ب ) (p-ISSN: 2664-4673) ،(e-ISSN:2664-4681و ( )DOI: doi.org/10.26436/hjuozديًَتة وةشاندى .ئةظ طؤظارة طرنطًـىَ ب
ظةكؤلًهًَو رِةشةنًَو د بًاظىَ زانصتًَو مرؤظايةتى و جظاكهاشًًَدا ددةت .ئارماجنا ئةظىَ طؤظارىَ ظةذةى و بةالظلرنا بمةزا دةشتلةظتًَو زانصتًًَو ظةكؤلةرانة د
بًاظًَو (زمانظ انى ،جظاكهاشى ،دةروونهاشى ،ديرؤك ،ئةدةب ،فةلصةفة و لًَلؤلًهًَو ئًصالمى ،كارطًَرى و ئابىورى ،ياشا و رِامًارى) دا.
ى ددةتــة ظةكؤلــةراى كــى
طؤظــارا زانصــتًَو مرؤظايــةتى يــا زانلؤيــا زاخــؤ ،شــاالنة ئــار ذمــارةيًَو ئــؤناليو ديًَهــة بــةالظلرى .طؤظــار طرنتً ـ َ
ناشــهاما ئـــةواى بــؤ يةلصـــةنطًَهةراى نايًَتـــة ئاشــلةراكرى و بـــةروظاذى .ظـــةكؤلني ب شــًَىةيىَ بًَبةرامبـــةر لصـــةر ويــب شـــايتىَ ( )HJUOZديًَهـــة
بــــــةالظلرى و خىيهــــــةر دشـــــًَ ئــــــةواى داونمــــــؤد بلــــــةت .يــــــةمىو مــــــافًَو ئــــــاثى لــــــدوي

(

BY-NC-SA

4.0:

CC

 )https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0بــــؤ طؤظــــارا زانصــــتًَو مرؤظايــــةتى يــــا زانلؤيــــا زاخــــؤ ثاراشــــتًهة .طؤظــــار
بةرثرس نًهة ذ ناظةرؤكا ظةكؤلًهاى و بةرثرشًارى بؤ نظًَصةراى دزظريتةظة.

)

دةستةكا رِيَظةبةرا طؤظارا زانستيَن مرؤظايةتى يا زانكؤيا زاخؤ (

طؤظارا زانصتًَو مرؤظايةتى يا زانلؤيا زاخؤ ذ شةرنظًَصةرىَ طؤظارىَ و ئار كةشاى وةك دةشتةكا جًَبةجًَلار يةروةشا ذ يةش كةشاى وةك
دةشتةكا نظًَصةريَو شريةتلار ثًَلديًَ .
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ث.ه.د.ديـار عبداللـريم شـعًد

ئةندام
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ى
رِيَظةبةريا طؤظار َ
م.ريهاس عًصى حممد
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نًحريفاى خمًن طه
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ديهدار عًصى شعًد

ديسايهةر
جًَبةجًَلارىَ تةكهًلى

م.كارواى فًمى جقصى

ئؤفيسا طؤظارا زانستيَن مرؤظايةتى يا زانكؤيا زاخؤ

شةرؤكاتًا زانلؤيا زاخؤ  -زانلؤيا زاخؤ  -جادا طصتى يا زاخؤ  -زاخؤ  -يةريَما كىردشتانىَ -
: http://hjuoz.uoz.edu.krd

:hjuoz@uoz.edu.krd
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جملة العلوم اإلنسانية جلامعة زاخو
جملة العلوو اإلىساىية جلامعة ساخو ٍي جملة دولية ،دورية ،علنية تصدرٍا جامعة ساخو بالزقه التسلسلي املعياري الدولي )،(e-ISSN: 2664-4681
) (p-ISSN: 2664-4673و ( .)DOI: doi.org/10.26436/hjuozتَته اجمللة بيشز الدراسات الزصيية يف جمال العلوو اإلىساىية
واالجتناعية .تَدف اجمللة إىل إحياء وىشز اليتاجات العلنية للباحثني يف جماالت (اللغة ،عله اليفس ،التاريخ ،األدب ،الفلسفة ،الدراسات اإلسالمية ،اإلدارة
واالقتصاد ،الكاىوٌ والسياسة).
تصدددر جملددة العلددوو اإلىسدداىية جلامعددة ساخددو سربعددة سعددداد سدديوي ًا وبشددهل دوري وتيشددزٍا علدد الشددبهة املعلوماتيددة األىيىيددا مبا ددزةً (.)Online
تكدددو اجمللددة الضددناٌ للسددادة البدداحثني ونددذلو املكددينني بيفخفدداء ٍويدداتَه يف عنليددة تكيدديه الببددو العلنيددة .ننددا اٌ الببددو الدد

تسددتويف الشددزوط

العلنيددة بعددد تكينيَددا تيشددز جماىدداً علدد األىيىيددا يف موقدد اجمللددة ( ،)HJUOZويسددتعي البدداحثوٌ والكددزاء الهددزاو نيددل الببددو مددً علدد ٍددذا
املوقدد  .ننددا لددو التيويددُ ٍيددا اٌ ليدد حكددوم اليشددز فونددة جمللددة العلددوو اإلىسدداىية جلامعددة ساخددو وجددو البيددود ( CC BY-NC-SA
 )4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0واجمللدددة مدددل مسدددلولة مدددً الياحيدددة الكاىوىيدددة عدددً األ هددار الدد

تدددزد

يف الببو  ،ولي املسلولية ملكاة عل عاتل نتابَا.

)

اهليئة اإلدارية جمللة العلوم اإلنسانية جلامعة زاخو (

تتهوٌ اهليئة اإلدارية للنجلة مً رئيس التبزيز وسربعة سعضاء .ننا تضه مثاىية سعضاء ننستشاريً الذيً يشهلوٌ بدورٍه اهليئة االستشارية للنجلة:

اهليئة االستشارية
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عضواً

omar.habib@uoz.edu.krd
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عضواً

abdulwahab.mosa@uoz.edu.krd
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عضواً

maher.ali@uoz.edu.krd

أ.م.د.ديـار عبدالكـريم شـعيد

عضواً

diyar.halo@uoz.edu.krd
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عضواً

ahmed.yaseen@uoz.edu.krd

أ.م.د.لـقـاى عسيس عبدالكــريـم

عضواً

lokman.abdulkareem@uoz.edu.krd

أ.م.د.ظـريزاد زكــريا مـحـمـد

عضواً

sherzad.mohamad@uoz.edu.krd

اهليئة التهفيذية
أ.م.د.عبد الصالم جنم الديو عبداهلل
أ.م.د.شتار جبار حاجي

رئيض التحرير

abdulsalam.abdullah@uoz.edu.krd

م.د.فاخر حصو يوشف

عضواً

sattar.haji@uoz.edu.krd

عضواً

fakhir.yousif@uoz.edu.krd

م.ايفاى حصو مراد

عضواً

ivan.murad@uoz.edu.krd

عضواً

renas.mohammed@uoz.edu.krd

م.ريهاط عيصى حممد

مكتب اإلدارة
م.ريهاط عيصى حممد

املدير

نيجريفاى خليل طُ

املصمم

ديهدار عيصى شعيد

املصمم
امليفّذ التكين

م.كارواى فًمي جقصى

مكتب جملة العلوم اإلنسانية جلامعة زاخو
رئاسة جامعة ساخو ،جامعة ساخو ،ارع ساخو العاو ،ساخو ،إقليه نوردستاٌ ،العزام
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