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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD ( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود ) 5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
األجنبية  واملراجع  املصادر  بقائمة  إخرى تسمى  قائمة  هلا  فأنه تضاف  أجنبية  ومراجع 
الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن  منفصلة  وتكون 



األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 
قدرها )150( ألف دينار عراقي .

12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
) turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد الثاني
التنافس وآليات والبحث والتواصل

حضارية  ثنائية  التواصل،  عن  والبحث  البحث،  مع  التواصل 
تستعني هبا املجتمعات الواعية للنهوض بواقعها، واالرتقاء بسبل 
العلمية  منها  الطبيعية  ُصُعدِه  خمتلف  عىل  املجتمعي  االتصال 

والعملية وسواها.
م به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام  ومن املسلَّ
واألكاديمي، ويف الوقت نفسه تثري التنّوع املتأصل فيهام عرب تبادل 

اخلربات، وتالقح األفكار، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى 
اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقّدسة عرب نافذته البحثية 
استقطاب  كربالء–إىل  تراث  جملة   : املحّكمة–أعني  األكاديمية 
الباحثني املتخّصصني عرب التواصل معهم، وجيتهد أعضاء اهليأتني 
وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية"  "االستشارية 
االكتفاء بالتواصل التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم، أو 
استكتاهبم بشكل مبارش، بل العمل عىل تنويعها، ولعل أوىل تلك 
األكاديمية(  لألبحاث  الساقي  )مسابقة  عن  اإلعالن  هي  النوافذ 

التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

املسابقات العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.



- إثراء املكتبة الرتاثية املتخّصصة بأفكار ورؤى جديدة يصنعها 
سعي الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.

- تكريم األقالم التي تستحق التكريم بوصفه دافًعا من دوافع 
التعزيز االجيايب لدى الباحثني، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق 

العلمّي.
ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب 
الفني"اجلاميل"  و  األديُب  و  العلمُي  و  )املجتمعُي  اخلمسة  املجلة 
والتارخيي(، وتكون رشائط الصياغة البحثية فيها هي نفسها رشائط 
ُمدخالت  هي  اجلائزة  خُمرجات  ألّن  املجلة  يف  البحوث  صياغة 
املجلة، إذ سيتّم نرش األبحاث الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار 

إىل كوهنا من األبحاث الفائزة تكرياًم هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  بل سيعمل أعضاء  ليست األخرية،  النافذة  وهذه 
ينفع  ما  كّل  تنشيط  عىل  واملعنوية  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

الباحثني املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا بوصفها ثقافًة جامعة، خيضع هلا حراك 
الفرد قواًل، وفعاًل، وتفكريًا ، وتشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية  التي 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائيتي : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  وصف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان ومكان معنيني. وهبذا 

الوصف يكون تراث أي ساللة :
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها كان له وعيًا بعطياهتا، بمعنى : أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
يمكننا  هنا  ومن  والقوة،  الضعف  يف  طــردي،  تعالق  به  والوعي 
املسترشقني  بعض  كتابات  يف  تولدت  التي  االنحرافات  نعرف  ان 
منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  دراسة  َقّصَد  مّمن  وسواهم 
كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  عندهم  حصل  فمرة 



خالل  من  باملعرفه  ضعف  بوجود  حدث  ومرة  الرشقيني،  لساللة 
إخفاء دليل ما أو حتريف قراءته، أو تأويله .

2- إن كربالء ال متثل رقعة جغرافية حتدها حدود مكانية مادية 
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،   : أي  إليها 
من  حتويه  بام  كربالء  ــا  ألهّن فمرة،   : عليها  وقعت  التي  احليف 
مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة  ألهنا كربالء اجلزء الذي 
ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة  ألهنا اجلزء الذي 
مستوى  فكل  استهدافات،  من  عليه  ينطوي  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت 
وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه .
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل :
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي إنبثقت من   -
ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات 



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  العالقة  تلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها 
حراكها الثقايف واملعريف .

يف  وصبها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجــراء   -
مواقعها التي تستحقها بالشكل القائم عىل الدليل.

الثقايف : املحيل، واإلقليمي، والعاملي :  التعريف باملجتمع   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا .

بأنفسهم يف ظل  املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث  تعزيز ثقة   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية مما يسجل 

هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية .
املاضني  برتكة  االلتحام  وتأصيل  الرتاثية  التوعية  تعزيز   -
مع  به  للتعامل  ومؤهال  التجدد  األرث  هذا  جيعل  الذي  بالشكل 

احداث املستقبل.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء .
فكانت حصيلة ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
يف  السكان  نمو  ظاهرة  عىل  الضوء  من  املزيد  تسليط  اىل  البحث  يسعى 
جذب  مركز  اصبحت  كربالء  حمافظة  ان  االول  العتبارين  كربالء  حمافظة 
التي  اجلديدة  والظروف   2003 عام  بعد  وبخاصة  القوي  ملركزها  سكاين 
العامل  عىل  العراق  وانفتاح  السيايس  النظام  تغري  حيث  من  العراق  شهدها 
خالل  منها  ُهّجروا  او  هاجروا  ان  بعد  املحافظة  سكان  من  الكثري  وعودة 
عقدي الثامنينيات والتسعينيات، اما الثاين فيكمن يف معدالت نمو السكان 
املدة  خالل  السكان  عدد  يف  التغري  مدى  عن  واضحة  صورة  تعطي  التي 
البحث  توصل  وقد   . التخطيطية  اجلوانب  يف  امهيتها  عن  فضاًل  املدروسة 
عرش  من  اكثر  تضاعف  وقد  مستمر  تزايد  يف  املحافظة  سكان  عدد  أن  اىل 
مرات فبعد ان ُقّدر يف عام )1890( ب) 85500 ( نسمة تقريبًا بلغ يف عام 
اعىل  كربالء  قضاء  مركز  سجل  كام  نسمة،   )1066567( نحو   )2011(
اذ بلغ )4،9%( للمدة )1997- الوحدات االدارية  معدل نمو سكاين بني 
2011( . اما التوقعات املستقبلية فأشارت اىل أن عدد سكان املحافظة سيبلغ 
بحلول عام )2025( نحو )1575229( نسمة اذا ما بقيت املؤثرات احليوية 

والديموغرافية عىل وتائرها احلالية .
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Abstract
The present research tries to shed light on the phenomenon 

of the population growth in holy Karbala for two reasons: the 
first is that Karbala province has become a population attractive 
center for its great and strong position especially after the year 
2003. This due the fact that the new circumstances that Iraq 
witnessed in terms of the change in the political regime , the 
access of this country to the world and the return of its people 
to this province after they had freely emigrated , or they had 
been departed under duress during the eighties and nineties 
of the last century .

This second reason lies in the rates of the population growth 
which gives a clear vision of the extent of the change in the 
size of the population during the period of study, in addition 
to its significance in the planning sides. these papers have 
showed that the size of the province population is in continues 
increase and it has had doubled more than ten times so , after 
number of the people had been nearly 85500 persons in 
1890, it became ( 1066567) in 2011. Besides, the center of 
Karbala province records of  highest rate of population growth, 
the other districts of the province mounted ( 4.9%) for the 
period ( 1997-2011) . Future expectations showed that the 
size of the province population would be ( 157229) persons 
the year 2025 in case that there would be no change in the 
active ( vital) and demographic effects would take place
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المقدمة
وما  القدم،  منذ  والعلامء  الفالسفة  بعناية  السكانية  الظاهرة  استأثرت 
زالت حتظى بمزيد من هذا االهتامم ؛ إذ يقوم الكثري من الباحثني والرتبويني 
لكي  القضايا  من  العديد  ومناقشة  واخلطط  الربامج  بوضع  واملتخصصني 
صائبة  أحكام  ولتشكيل  ونتائجها،  األحداث  مسببات  معرفة  إىل  يتوصلوا 
واعية تأخذ باحُلسبان كل األزمات كل التي يمكن أن يتعرض هلا املجتمع 
بسبب من اجلهل أو عدم التخطيط السليم، وان نمو السكان بوصفه ظاهرة 
املخططني  تعني  لكوهنا  بالغة  ختطيطية  أمهية  ذا  يعد  سكانية  برشية  جغرافية 
يف تلبية متطلبات الزيادة احلاصلة يف عدد السكان، ومن خالل معرفة نمو 
الدراسة  وتقترص   . والبعيد  القريب  للمستقبل  التخطيط  يمكن  السكان 
التي نحن بصددها عىل حمافظة كربالء بكامل حدودها ووحداهتا اإلدارية 
عرض  دائريت  بني  اخلريطة)1(  يف  كام  وتقع  والنواحي.  االقضية   بحسب 
)45׳ °31– 45׳ 32°( شاماًل، وخطي طول ) 15׳ °43 – 30׳ 44° ( رشقًا، 
أما حدودها اإلدارية فتحدها من الشامل والغرب حمافظة االنبار ومن الرشق 
و الشامل الرشقي حمافظة بابل ومن اجلنوب حمافظة النجف، فهي بذلك تقع 

يف وسط غرب العراق.
يتباين  مدى  أي  اىل   : مفاده  بتساؤل  البحث  مشكلة  صياغة  ويمكن 
معدل نمو السكان مكانيًا بني وحدة ادارية واخرى وزمانيًا بني مدة تعدادية 
واخرى، وهيدف البحث اىل ابراز واقع نمو السكان يف حمافظة كربالء للمدة 
ادارية واخرى، واعطاء ملحة  )1997-2011( وتوزيعه مكانيًا بني وحدة 
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عدد  تقدير  عن  فضاًل   ،1997 عام  قبل  السكان  نمو  تطور  عن  تارخيية 
السكان حتى عام )2025(. لقد اقترص البحث عىل ثالثة حماور تناول االول 
البعد التارخيي لتطور نمو السكان، يف حني ُكّرس الثاين لدراسة نمو السكان 
وتوزيعه للمدة )1997-2011(، اما الثالث فقد ُخّصص لدراسة مستقبل 

نمو السكان حتى عام )2025(.
الخريطة )1(

التقسيمات االدارية في محافظة كربالء

املصدر : الباحث اعتامدا عىل : مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، املديرية العامة للمساحة، قسم إنتاج 
اخلرائط، خريطة حمافظة كربالء اإلدارية بمقياس 1:150000 لعام 2011 .

اواًل : البعد التارخيي لتطور نمو السكان :-
القرن  ــط  اواس اىل  العراق  يف  سكاين  احصاء  ــراء  اج ــاوالت  حم تعود 
عدة  يف  وتكررت  املحاوالت  اوىل   )1867( العام  شهد  اذ  عرش،  التاسع 
مناسبات وبشكل غري منتظم يف االعوام )1890( و )1905( و )1919( 
 )1987( و   )1977( و   )1965( و   )1957( و   )1947( و   )1934( و 
للواقع)1(.  دقتها ونقلها  وآخرها يف عام )1997(، وهي ختتلف من حيث 
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من  متتد  االوىل   : املجال  هذا  ضمن  فرتتني  بني  التمييز  يمكن  عام  وبشكل 
 1947 عام  من  الثانية  متتد  حني  يف   ،1947 عام  وحتى  حماولة  اول  تاريخ 
الفرتة  يف  السكانية  االحصائية  املحاوالت  اتسمت  لقد   .1997 عام  اىل 
االهداف  وحمدودية  املستخدمة  الطرق  بدائية  حيث  من  بالعشوائية  االوىل 
بالدقة  تتسم  بيانات سكانية  املعنية يف احلصول عىل  السلطات  وعدم جدية 
ايدي  والشمول، وان هذا االمر يعود اىل كون تلك املحاوالت قامت عىل 
مكاسب  حتقيق  االساس  هدفها  وبريطانية(  )عثامنية  حمتلة  اجنبية  سلطات 
الثانية فقد  الفرتة  اما خالل   . التجنيد وجباية الرضائب وغريمها  فيام خيص 
العمليات االحصائية بتطور االساليب والطرق املستخدمة وتعدد  اتسمت 
االهداف قياسًا بالفرتة السابقة فضال عن الدقة والشمول، ورغم اختالف 
اساسية  ركيزة  شكلت  فقد  العمليات  هذه  عن  املسؤولة  السلطات  اهتامم 
يف  املجتمع  تطوير  مشاريع  عن  فضال  واالبحاث  الدراسات  من  الكثري  يف 

جماالته املختلفة .
واضحًا  تغريًا  يرى  كربالء  حمافظة  عن  املنشورة  لإلحصائيات  املتتبع  ان 
اما  السنني  مر  عىل  مساحتها  تغري  عن  ناتج  وذلــك  السكاين  الواقع  يف 
من  ملجموعة  االداري  والضم  الفصل  عمليات  نتيجة  تقلصا  وأو  توسعا 
السكاين  عددها  عىل  احلال  بطبيعة  يؤثر  وهذا  والنواحي  واالقضية  املناطق 
. اذ يالحظ من متابعة اجلدول )1( ان سكان حمافظة كربالء تبعا لتقديرات 
الدولة العثامنية عام )1890( بلغ )85500( نسمة، كام تم تقديرهم يف عام 
هذه  دقة  عدم  اىل  يشري  الذي  االمر  تقريبًا  نسمة  ب)62500(   )1895(
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التقديرات. ويف عام )1927( كانت هناك حماولة اخرى لعد السكان اكتملت 
يف عام )1928( اال ان احلكومة اعلنت فشل ذلك التعداد، كام ُأجري تعداد 
حمافظة  سكان  عدد  بلغ   )1935( و   )1934( عامي  بني  العراق  لسكان 
 )1947( عام  يف  ليبلغ  وارتفع  تقريبًا  نسمة   )100287( نحو  فيه  كربالء 
يف  اما   .  )%8،04( بلغ  مرتفع  نمو  بمعدل  تقريبًا  نسمة   )274264( نحو 
السكان اىل  تراجع عدد  اذ  نمّوًا سلبيًا  املحافظة  عام )1957( فقد شهدت 
)217375( نسمة تقريبًا بمعدل نمو بلغ )-1،6%( نتيجة احلراك السكاين 
بسبب  بغداد  حمافظة  اىل  طــاردة  خارجية  هجرة  املحافظة  شهدت  حيث 
الذي  العمل فيها، االمر  النفط وتركز اخلدمات وتوافر فرص  تزايد عوائد 
كان خمتلفًا يف عام )1965( اذ بلغ عدد السكان )339693( نسمة تقريبًا 
بمعدل نمو بلغ )3،5%( ويفس ذلك زيادة معدل الوالدات فضال عن زيادة 
والقادسية وتغريت  بابل  مناطق من حمافظتي  نتيجة لضم  املحافظة  مساحة 
تبعا لذلك مساحة املحافظة من )6065(كم2 اىل )7170(كم2)2(. ثم عاد 
وانخفض معدل نمو السكان يف عام )1977( ليبلغ )-1،9%( وانخفض 
عدد السكان اىل )269822( نسمة ويعزى ذلك اىل التغيري االداري الذي 
وناحية  والكوفة  النجف  قضاءي  وفصل  النجف  حمافظة  بموجبه  تشكلت 
نمو  معدل  ارتفع  فقد   )1987( عام  يف  اما   . كربالء  حمافظة  من  العباسية 
نسمة   )496282( نحو  املحافظة  سكان  عدد  وبلغ   )%6،0( اىل  السكان 
تقريبًا ويعزى ذلك اىل املعدالت املرتفعة للهجرة الوافدة اىل حمافظة كربالء 
وبخاصة من املحافظات اجلنوبية التي اثرت فيها العمليات العسكرية ابان 
احلرب العراقية – االيرانية . كام وبلغ عدد سكان املحافظة يف عام )1997( 

نحو )594235( بمعدل نمو سكاين بلغ )%2،4( .
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الجدول )1(
تعداد السكان في العراق ومحافظة كربالء ومعدل نمو السكان 

للمدة )1997-1890(

سكان العراقالسنة
سكان حمافظة 

كربالء
معدل النمو 
السكاين)*(%

1890173600085500.........
19272960000..................
19343380000100282.........
194748161852742648،04
195763399602173751،6-
1965826615273396923،5
1977120004972698221،9-
1987163351994962826،0
1997220176655942352،4

	 املركزي • اجلهاز  التخطيط،  هيأة  الــوزراء،  جملس  العراق،  مجهورية 
لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 .

	 املركزي • اجلهاز  التخطيط،  هيأة  الــوزراء،  جملس  العراق،  مجهورية 
لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1987 .

	 املركزي • اجلهاز  التخطيط،  هيأة  الــوزراء،  جملس  العراق،  مجهورية 
لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997 .

	 عبد عيل اخلفاف، سكان كربالء – دراسة جغرافية، رسالة ماجستري •
)غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1974، ص 145.
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	 وتوزيعه • السكان  لنمو  املكانية  العالقات  حتليل  نارص،  حسني  عيل 
)غري  ماجستري  )1977–2007(،رسالة  للمدة  كربالء  حمافظة  يف 

منشورة(، كلية اآلداب، جامعة الكوفة،2008، ص30.
)*( استخرج معدل النمو السكاين باستخدام املعادلة اآلتية:

R= معدل النمو، T= عدد السنوات، Pt= عدد السكان يف التعداد األخري ،

التعداد الالحق . Po= عدد السكان يف 
املصدر :

- U/N، Demographic Year Book، 1988، Newyork، P;15.

ثانيًا : نمو السكان وتوزيعه للمدة )2011-1997( :-
نمو  معدل  يف  يتمثل  مهم  مقياس  عىل  تعتمد  السكان  نمو  دراســة  إن 
السكان، وهو يعد أساسا لدراسة مدى التغري يف عدد السكان يف منطقة ما 
النمو السكاين  يف مدة زمنية حمددة)3(. ومن هنا تربز أمهية دراسة معدالت 
ملحافظة كربالء إذ يمكن أن يعطي صورة واضحة عن مدى التغري يف عدد 
يف  املكاين  التباين  عن  ويكشف   ،)2011  –  1997( املدة  خالل  السكان 

معدالت النمو السكاين بني الوحدات اإلدارية للمحافظة .
سكان  عدد  ان  اىل  ــارة  االش من  البد  السكان  نمو  يف  اخلــوض  وقبل 
املحافظة بلغ نحو )1066567( نسمة يف عام )2011(، ويتباين توزيعهم 
ادارية واخرى، ويالحظ ذلك من اخلريطة )2(، وهم  اجلغرايف بني وحدة 
عددهم  البالغ  العراق  سكان  جمموع  من   )%  3،2 بلغت)  نسبة  يشكلون 
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)33330512( نسمة يف عام )2011( )4(.
ويتضح من خالل بيانات اجلدول )2( أن معدل نمو السكان للمحافظة 
مرتفع  معدل  وهو   ،)%4،2( إىل  وصل   )2011  –  1997( بني  للمدة 
يعزى إىل ارتفاع معدل املواليد وانخفاض معدل الوفيات وتطور اخلدمات 
الصحية ، مما أثر بشكل واضــح يف أحوال السكان وارتفاع معدل نموهم، 
فضاًل عن الظروف اجلديدة التي شهدها العراق واملحافظة بعد عام 2003 
من حيث تغري النظام السيايس وانفتاح العراق عىل العامل وعودة الكثري من 
الثامنينيات  عقدي  خالل  منها  ُهّجروا  او  هاجروا  أن  بعد  املحافظة  سكان 
والتسعينيات، مع حلاظ ما متثله املحافظة من مركز جذب سكاين، ملركزها 
الديني القوي الذي أتاح فيها فرص احلصول عىل االعامل املختلفة بسهولة .

اخلريطة )2( التوزيع الفعيل للسكان يف حمافظة كربالء

املصدر : الباحث اعتامدًا عىل بيانات اجلدول )2(.
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الجدول )2(
معدل النمو السكاني في محافظة كربالء بحسب الوحدات 

اإلدارية للمدة )1997 – 2011 (

عدد السكان الوحدة اإلدارية
1997

عدد السكان 
2011

معدل النمو 
السكاين للمدة 
2011–1997

الدرجة املعيارية

مركز قضاء 
3476326760334،91،68كربالء

790371352833،90،48ناحية احلسينية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناحية احلر)*(

مركز قضاء عني 
-16162250543،10،48التمر

مركز قضاء 
-645791027783،40،12اهلندية

ناحية اجلدول 
-51097763812،90،72الغريب

-35728510372،61،84ناحية اخلريات
59423510665674،2املحافظة

3،5الوسط احلسايب
االنحراف 

0،83املعياري

املصدر : الباحث اعتامدًا عىل : مجهورية العراق، جملس الوزراء، هيأة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، 
نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1997، اجلدول )22(، ص76 .

املركزي  اجلهاز  اإلنامئي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  العراق،  مجهورية 
لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، 

إسقاطات سكان العراق لسنة2011، حمافظة كربالء، اجلدول )1(، ص1.
)*( ناحية احلر احتسبت ضمن مركز قضاء كربالء .
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الخريطة )3(
التوزيع المكاني لمعدالت نمو السكان في محافظة كربالء 

بحسب الوحدات اإلدارية للمدة)2011-1997(

املصدر : الباحث اعتامدا عىل : بيانات اجلدول )2(.

مستوى  عىل  دراستها  عند  السكانية  للظاهرة  املكاين  التباين  ويتضح 
يف  املكاين  التباين  وجــود  مدى  فإن  لذلك  األصغر،  املكانية  الوحدات 
معدالت النمو السكاين بني الوحدات اإلدارية ملحافظة كربالء سيتضح من 
خالل الدرجات املعيارية واخلريطة )3( التي تتمثل يف أربع مستويات وعىل 

النحو اآليت :
 - 0،50+( املستوى  هلذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ   : املرتفع  املستوى 

النمو  بلغ معدل  إذ  فأكثر(. وهو يضم مركز قضاء كربالء وناحية احلر)*(؛ 
مناطق  أكثر  تعد  التي  مدينة كربالء  فيهام )4،9%(، ومها يشكالن  السكاين 
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املحافظة جذبًا للسكان، ويعود االرتفاع يف معدل النمو إىل حتسن مستوى 
االقتصادية  األنشطة  وتطور  املعييش  املستوى  وارتفاع  املجتمعية  اخلدمات 
والتجارية والصناعية وانتعاش السياحة الدينية عالوة عىل أهنام أصبحا حمط 
أنظار املهاجرين سواء أكانوا من املحافظات ذات املستوى األمني املنخفض 
أم تلك التي تقل فيها فرص العمل، فضاًل عمن هياجر اليهام من الوحدات 

اإلدارية االخرى داخل املحافظة نفسها .
بني -  املستوى  هلذا  املعيارية  الدرجة  وتنحرص   : املتوسط  املستوى 

)+0،49 – 0،00(. ويقترص توزيع هذا املستوى عىل ناحية احلسينية حرصًا 
التي بلغ معدل النمو السكاين فيها )3،9%( . ويعزى سبب وقوعها يف هذا 
املستوى إىل قرهبا من مركز قضاء كربالء ما جعلها تستقطب أعدادًا كبرية 
من املهاجرين، بعد حتسن الوضع االقتصادي فيها فضاًل عن ارتفاع معدل 

املواليد لكوهنا ذات طابع ريفي بالدرجة األوىل .
املستوى املنخفض : تقع الدرجة املعيارية هلذا املستوى بني )-0،01 - 

– -0،49( . وهو يضم مركز قضاء اهلندية ومركز قضاء عني التمر، إذ كان 
معدل النمو السكاين ملركز قضاء اهلندية )3،4%(، وذلك بسبب توافر فرص 
العمل وسيادة األنشطة الزراعية والصناعية باإلضافة إىل عامل اهلجرة . أما 
مركز قضاء عني التمر، فقد بلغ معدل النمو السكاين فيه )3،1%(، إذ كان 
الستقرار السكان البدو الذين يقيمون حوله واختاذهم املنطقة مستقرًا هلم)5( 
األثر يف بلوغ هذا املعدل، إذ إهنا منطقة تقع يف وسط الصحراء وتتسم ببعدها 

النسبي عن مركز حمافظة كربالء.
املستوى -  هلــذا  املعيارية  الدرجة  وتبلغ   : جــدًا  املنخفض  املستوى 
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)-0،50فأقل( وتقع ضمن هذا املستوى وحدتان إداريتان مها ناحية اجلدول 
الغريب وناحية اخلريات ؛ إذ بلغ معدل النمو السكاين يف ناحية اجلدول الغريب 
واحلال  األخرى  اإلدارية  بالوحدات  مقارنة  منخفض  معدل  وهو   ،)%2،9(
نفسه ينطبق عىل ناحية اخلريات التي بلغ معدل النمو السكاين فيها )%2،6(. 
العمل،  توافر فرص  قلة  إىل  السكاين  النمو  االنخفاض يف معدل  ويعود هذا 
فهاتان الناحيتان يسود فيهام الطابع الزراعي الذي اصابه الرتدي يف السنوات 
األخرية، مما دفع السكان إىل ترك اراضيهم الزراعية والبحث عن فرص عمل 

يف املناطق احلرضية والسيام يف مدينة كربالء ذات الطابع السياحي–الديني .
ثالثًا : مستقبل نمو السكان حتى عام 2025 :-

إن دراسة نمو السكان جيب أن ال تفس عىل أهنا دراسة للاميض وحتليل له. 
فهي عملية فنية دقيقة يقوم هبا الديموغرافيون خدمة للتخطيط املستند إىل طرائق 
وقوانني ونظريات مستنبطة من ظروف خمتلفة ومصوغة يف قواعد تطبق عىل 
حالة بحسب ظروفها، كام أن تقدير االجتاهات السكانية املستقبلية ال تصل إىل 
مستوى عاٍل من الدقة، ولكنها حتقق غرضًا عمليًا نافعًا عندما تشري إىل األعداد 
التقريبية التي يكون احتامل الوصول إليها كبريًا عىل ضوء البيانات املتوافرة)6( .

ومما جتدر اإلشارة إليه أن تقدير عدد السكان يقل يف دقته عند طول املدة 
الن  الصغرية   املناطق  يف  صعوبته  وتــزداد  اخلطأ،  احتامالت  لكثرة  الزمنية، 
االختالفات املحلية يف اخلصوبة والوفيات واهلجرة تكون أكثر عىل املستوى 
القومي)7(. وبغض النظر عن طبيعة البيانات الديموغرافية يف العراق من حيث 
قصورها وعدم دقتها أحيانًا، فإن كافة املؤرشات تشري إىل استمرار نمو السكان 
بمعدالت مرتفعة)8(، فقد وصل معدل النمو يف منطقة الدراسة إىل )%4،2( 
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السكان  عدد  تقدير  تم  فقد  لذلك  ووفقًا   )2011  –  1997( املدة  خالل 
حتى عام )2025( باستخدام معادلة املتوالية العددية)*( ، إذ تم االعتامد عىل 
تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء حتى عام )2011( وقدرت االعوام املتبقية 
حتى عام )2025( وفاقًا للمتوالية العددية السابقة الذكر، إذ يتضح من خالل 
اجلدول )3( أن النمو السكاين للمحافظة مستمر باطراد، وأن سكان املحافظة 
احليوية  املتغريات  ثبات  يتضاعفون بني عامي )1997( و )2015( يف حال 

واملؤثرات الديموغرافية للسكان عىل وتائرها احلالية .
الجدول )3(

التقديرات المستقبلية لعدد السكان في محافظة كربالء للمدة 
)2025 – 1997(

تقديرات السنة
تقديرات السنةعدد السكان

تقديرات السنةعدد السكان
عدد السكان

1997594235200788785820171284565
1998618395200896642620181320898
19996436402009101325420191357231
20006700132010103941120201393564
20016975032011106656720211429897
20027261552012110290020221466230
20037559942013113923320231502563
20047870722014117556620241538896
20058193762015121189920251575229
200685296320161248232

املصدر : الباحث اعتامدًا عىل :
املركزي  اجلهاز  اإلنامئي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  العراق،  مجهورية 
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والقوى  السكان  إحصاءات  مديرية  املعلومات،  وتكنولوجيا  لإلحصاء 
والعاملة، تقديرات سكان العراق لسنة 2007، اجلدول )1(، ص)8( .

مجهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي، اجلهاز املركزي - 
والقوى  السكان  إحصاءات  مديرية  املعلومات،  وتكنولوجيا  لإلحصاء 
والعاملة، إسقاطات سكان العراق لسنة 2011، حمافظة كربالء، اجلدول )1(، 

ص)1( .

االستنتاجات والمقترحات
ابرز  اىل  االشــارة  من  البد  كربالء،  حمافظة  يف  السكان  نمو  دراسة  متت  ان  بعد 
النتائج الرئيسة التي توصل اليها البحث، و تتمثل بان العدد السكاين يف تزايد مستمر 
عىل مستوى املحافظة فبعد ان قّدر بـ)85500( نسمة يف عام)1890( بلغ يف عام 
)2011( نحو )1066567( نسمة . اما بحسب الوحدات اإلدارية فقد سجل مركز 
قضاء كربالء اعىل معدل نمو سكاين بلغ )4،9%( للمدة )1997-2011( لكونه 
يشكل مركز املحافظة االقتصادي واخلدمي . وتبعا لتقديرات السكان املستقبلية فإن 
عدد سكان املحافظة سيبلغ بحلول العام 2025 نحو )1575229( نسمة تقريبًا. 
ومن خالل استعراض النتائج السابقة البد من التأكيد عىل الدراسات السكانية عىل 
مستوى الوحدات االدارية االصغر وعىل املستوى البيئي )احلرض والريف( بغية اخذ 
االحتياطات لتوفري متطلبات العدد السكاين اجلديد من اخلدمات كافة ، فضال عن 
اعتامد سياسة تنموية شاملة تأخذ باحلسبان زيادة نصيب املحافظة من االستثامرات 
االقتصادية وتطوير الزراعة بالشكل الذي يواكب التطور الكبري يف امليادين املختلفة .
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الهوام�ص
النشطني  السكان  خلصائص  املكاين  التحليل   ( املوسومة  املاجستري  رسالة  من  مستل  البحث   )*(

اقتصاديًا يف حمافظة كربالء املقدسة للمدة 1997-2011 (، كلية اآلداب، جامعة القادسية، 
. 2013

والبحث . 1 العايل  التعليم  وزارة  نرش  العراق،  يف  والتنمية  السكان  يف  دراسات  الراوي،  منصور 
العلمي، جامعة بغداد، بيت احلكمة، 1989، ص 25.

امحد نجم الدين، جغرافية سكان العراق، مطبعة جامعة بغداد، 1982، ص 35-34 .. 2
الطبعة . 3 )السكانية(،  الديموغرافية  اجلغرافيا  يف  دراسات  وزمياله،  عاشور  أبو  إسامعيل  منري 

األوىل، دار اإلعصار العلمي، 2010، ص64 .
وتكنولوجيا . 4 لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  اإلنامئي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  العراق،  مجهورية 

املعلومات، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، إسقاطات سكان العراق لسنة 2011، 
)حمافظة كربالء( ،اجلدول )1( ،ص1.

)*( تم استخراج معدل النمو لناحية احلر ضمن مركز قضاء كربالء لورود بياناهتا السكانية يف التعداد 

العام للسكان لعام 1997 ضمن مركز قضاء كربالء .
عيل حسني نارص، مصدر سابق، ص64.. 5
6 . ،1984 بغداد،  جامعة  مطبعة  السكان،  جغرافية  السعدي،  إبراهيم  ورياض  عزيز  حممد  مكي 

ص133 .
الثانية، دار وائل، عامن، . 7 الطبعة  السكان،  فوزي عيد سهاونه وموسى عبودة سمحة، جغرافية 

2007، ص33 .
عباس فاضل السعدي، واقع نمو السكان ومستقبله يف العراق، جملة كلية اآلداب ،جامعة بغداد، . 8

العدد )52(، 2001، ص150 .
)*( معادلة املتوالية العددية :

ت1 =ت0 + )ن-1( د
حيث إن : ت1 = التعداد الالحق، ت0 = التعداد السابق، ن = عدد السنوات بني التعدادين )بضمنها 

سنة التعداد السابق(، د= املقدار الثابت للزيادة السكانية وهو أساس املتوالية العددية .
الفكر، عامن، 2007،  دار  الثانية،  الطبعة  السكان )أسس عامة(،  اخلفاف، جغرافية  انظر: عبد عيل 

ص122.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage  leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said  Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil  as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes  the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has  whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local  national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decentants heritage  which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual  economic  
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above  Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral  which diagnoses in its behaviour as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking; it comprises  as a whole  the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence  they come binary: affluence and 
poverty  length and shortness  when coming to a climax.

According to what has been just said  heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race  at 
a certain time  at a particular place. By the following description the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be  the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence  we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes  
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race  and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders  but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting  by itself  a heritage of a particular race  and together with 
its neighbours  it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence  the levels 
of injustice against Karbala' increase: once  because it is Karbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'  that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east the 



It is worth noting that the topics and sections for which the 
award is given are the five sections of the journal ( the Society 
section the Science section the Literature section the Art 
(Aesthetic) section and the History section ) ; the same conditions 
of research writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the outcomes of the 
award are the incomes of the journal .

The researches winning will be edited in the forthcoming 
issues of the journal and will be referred to as being awarded 
winners as a sort of honour for their writers and also writings .

This is not the last window (look) but rather the members 
of the two boards through the financial and moral abilities of 
the centre activate and encourage all that is of advantage for 
specialist researchers .

May Allah the Most High bless



Second Issue Word
Competition

The Techniques of Researching and Communication 
communicating with the research and persuing communication 
is a cultural duality which educated societies resort to for 
improvement and for developing ways of society communication 
on all its levels : the naturalistic the scientific the practical and 
else .

It is postulated that this duality makes up an enriching variety 
for both the public and academic society and at the same time 
it enriches their built–in variety through exchanging experiences 
exchanging thoughts and the active collective work .

Karbala heritage centre as part of the Islamic and human 
knowledge affairs department in the Al-Abbas holy shrine 
through its academic research and authorized window: Imean 
Karbala Heritage Journal proceeded further to attract the 
specialist researchers through communicating with them. 
Members of the two boards the advisory and the editorial boards 
made every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting for 
researchers to send their researches or directly requesting them 
to write about a certain topic but rather they varied such ways of 
communication the most prominent of which is to announce for 
(Al- Saqy competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement:

-To help activate the spirit of competition among researchers 
through scientific competition of a specialized research writing 
type .

- Enriching the specialized heritage library with new thoughts 
and viewpoints given by researchers to discover what is new .

-Honouring those deserving honour as encouragement and 
impetus for recognized researchers and good writings .



vicinity  in time  the research stratification is subject to technical priorities.
11. All researches are  exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers  whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing the researches  are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
in the field. 

f. A researcher destowed a version in which the meant research published  
and a financial reward of (150 000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities  as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scopes of the research when possible.
13- Receiving researches be by correspondence on the  E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)  Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/  or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center Al-Kafeel cultural complex  Hay Al-Eslah behind 
Hussein park the large  Karbala  Iraq.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below : 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 delivering three copies and CD having 

approximately  5 000-10 000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being In pagination.

3. Delivering the abstracts  Arabic or English  not exceeding a page 350 
words  with the research title.

4. The front page should have the title  the name of the researcher/
researchers  occupation  address  telephone number and email  and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes  and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book  
editor  publisher  publication place  version number  publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source  but if being 
iterated once more  the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes  in the case 
of having foreign sources  there should be a bibliography apart from the Arabic 
one  and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables  pictures and portraits on attached papers  and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption  in time there 
should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae  if the researcher cooperates with the 
journal for the first time  so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project  scientific or nonscientific  
if any.

9. For the research should never have been published before  or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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