
برعاية األستاذ الدكتور
حمید عبد جواد النجدي المحترم

 رئيس جامعة أهل البيت
(عليهم السالم)

 وبإشراف مباشر من األستاذ
.الدكتور

حسن حنتوش رشید الحسناوي
عميد كلية القانون

 وضمن فعاليات األسبوع الثقافي
 والعلمي لجامعة أهل البيت (عليهم

(السالم
 ُتقيم كلية القانون مؤتمرها العلمي
السنوي السادس عشر تحت عنوان

 فلسفة التشریع أداة فاعلة في مواجھة
التحدیات الراھنة

 وذلك يوم السبت الموافق
 ٢٠٢٢/٥/١٤ في تمام الساعة

 العاشرة صباحًا على قاعات كلية
 القانون في مقر الجامعة الكائن في

 كربالء المقدسة/ الُحر/ شارع
جامعة أهل البيت (عليهم السالم

شروط المشارکة
 يكون سقف البحث المشارك هو السقف الوطني

 من دون إساءة ألحدى طوائف المجتمع العراقي أو
 مكوناته، وال يتضمن ترويجًا أو محاباًة لجهة على

حساب أخرى
.

 أن يكون البحث ملتزمًا بمنهجية البحث العلمي
.المتعارف عليه

 أن ال يكون البحث منشورًا أو مقبوًال للنشر في أي
.جهة أخرى دولية كانت أو محلية

 تخضع كافة البحوث العلمية لالستالل 
 اإللكتروني والعادي من قبل اللجنة العلمية

الخاصة بالمؤتمر
 أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث كامًال من 

.(الواجهة للخاتمة (٤٠ صفحة) أي (٢٠ ورقة
 ُيذكر عنوان البحث وملخص البحث 
.والكلمات المفتاحية باللغتين العربية واإلنكليزية

 ُيذكر اسم الباحث ولقبه العلمي ومقر 
 عملة وبريده اإللكتروني ورقم هاتفه في واجهة

.البحث
 يكون البحث مطبوعًا على ملف        حصرًا 

وبنوع خط
 يكون حجم الخط للعناوين(٢٠) وللمتن (١٦)

وللهوامش (١١
 ُتذكر هوامش البحث أسفل الصفحات بطريقة

.إدراج حاشية سفلية
 ُتذكر قائمة المصادر والمراجع والفهرست في

.نهاية البحث
 ُتهمل كافة البحوث والملخصات المستلمة الغير

.مستوفية للشروط

المراسالت
 ُترسل كافة الملخصات والبحوث

 واالستفسارات لّلجنة العلمية
للمؤتمر على البريد اإللكتروني

law@abu.edu.iq
 علمًا إن آخر يوم الستالم الملخصات

 هو يوم األربعاء الموافق
٢٠٢٢/٥/١

 وآخر يوم الستالم البحوث كاملًة
هو يوم االثنين الموافق

 ٢٠٢٢/٥/١٢
 كما يمكن تسليم البحوث

 والملخصات بنفس المواعيد أعاله
 محملة على قرص         ا

 لمكتب السيد عميد كلية القانون 
.في مقر الكلية
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 (Traditional Arabic).
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