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 قضاء هيت  –نبار محافظة األ  –العراق : العنىان

 / مىقع إلكتروني 2102( لسنة 3) :بغذاد / رقم االيذاع في دار الكتب والىثائق )المكتبة الىطنية( 

 تصدر عن الهيتي لتصميم المىاقع مجلة الكترونية شهرية مستقلة تُعنى بمذينة هيت العراقية التأريخية

  

 

 :شزوؽ انُشز كً انًجهت

 وبهـت كظٍحت يلهىيت. Wordحكخب انًىاػٍغ كً يهق وورد  -1

 حذرج انظىر يغ انًىػىع او كً يهق يؼـىؽ وٌجب اٌ حكىٌ انظىرة ػانٍت انذهت هذر االيكاٌ. -2

ٌذرج االسى انثالثً نهكاحب او انُاشز وػُىاَه داخم او خارج انؼزام ورهى انهاحق او انجىال أو انبزٌذ نـزع انخىاطم  -3

 شزها.يؼه كوؾ دوٌ َ

جم انخأكذ يٍ أٌذرج انًظذر او انًظادر انخً اخذث يُها انًؼهىياث سىاء كخب او يجالث او وثائن أو أشخاص يٍ  -4

 .طحخها

وحسهى انى  CDأو حىػغ داخم هزص نٍزي  journal@alheeti.comحزسم انًىاػٍغ انى انبزٌذ االنكخزوًَ نهًجهت  -5

 ٍذ انس

 حً انؼًال. –هؼاء هٍج  –يحاكظت األَبار  –يظطلى َاظى ػىٌذ 

 دة انى انًجهت نهخظحٍح انهـىي.رانُشز يجاًَ وحخؼغ انًىاػٍغ انىا -6

ٌخى ابالؽ طاحب انًىػىع او انًوال بوبىل أو ركغ انُشز بًذة الحوم ػٍ اسبىػٍٍ وال حزٌذ ػٍ شهز وكً حال انوبىل  -7

 سىف حُشز به يىػىػاحه.ٌبهؾ بزهى وحارٌخ انؼذد انذي 

َوىو بُشز انىثائن انوذًٌت وانظىر انحذٌثت وانوذًٌت وانحكاٌاث وانوظض وانؼاداث وانخوانٍذ واألحذاد انخً يزث بها  -8

انى ػىاحً  انؼهًٍت وانشؼز واألخبار ؿٍز انسٍاسٍت وانًهزجاَاث وانُذواث واالحخلاالث وانسلزاث ا  وحذٌث ا  انًذٌُت هذٌ

اث ػٍ هٍج او أههها وانًذكزاث واالحظائٍاث وانًؼهىياث انُادرة وانحزف وانظُاػاث وانؼىائم انهٍخٍت  انًذٌُت وانهواء

 رٌخها.أوكم ياٌخؼهن بانًذٌُت وح

 يٍ يىهغ انًجهت انخانً: Pdfًٌكٍ ححًٍهها بشكم يهق  (ؿٍز يطبىػتيسخوهت )انًجهت انكخزوٍَت شهزٌت  -9

 www.alheeti.com/journal   او.comًانهٍخwww. .كًا ًٌكٍ ححًٍم االػذاد انسابوت او االؽالع ػهٍها 

 ./يىهغ إنكخزو2112ًَنسُت  (3) ححلع انًجهت هبم انُشز كً دار انكخب وانىثائن ببـذاد بزهى االٌذاع -11

 كً انًجهت ححًم وجهت َظز كخابها وال حؼبز بانؼزورة ػٍ آراء انًسؤونٍٍ ػُها.اَراء واألككار انخً حُشز  -11
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