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 األكادمييدعوة للنشر 

 (IJPSاجمللة الدولية لعلوم الشرطة )
 ومفهرسة ،حمكمة ،ربع سنوية ،علمية ،دورية

 يف علوم الشرطة ةمتخصص
 

شررطة ) اجلمعيةتدعو  شرر IPSA - www.ipsa-police.orgالدولية لعلوم ال سراالبحوث ( إىل ن  توالدار

شرررطرةيف أول عردد  االكرادمييرة واألوراق  International Journal of .من اجمللرة الردوليرة لعلوم ال

Police Sciences (IJPS) و(IJPS)  سرررةجملرة دوليرة سررنويرة، حمكمرة، ومفهر ، دوريرة، علميرة، ربع 

جمال  يفني واالكادمييني واملمارسرللباحثني مراجعة من قبل األقران  وهى تخصرصرة يف علوم الشررطةم

شرررطة والقانون و انفاذ صررني ال صرر شررر وتبادل البحوث العلمية املتعلقة األمن واملتخ الذين يهدفون إىل ن

شررطة شررطيو. بال شرر البحوث العلمية يف عيع جوانا العمل ال صرول لن ، اجمللة هي منتدى مفتوح الو

شرررطيرة واملبرادر سرررات ال قرافرة التميز وجودة املمرار والبحر   اجملتمعيرة،والعالقرات ألمنيرة، اات وتعزيز ث

 ، واإلبداع يف العمل الشرطي.واالبتكار ،وتطوير العلوم الشرطية تأسيسو الشرطي،والتطوير 
 

ضروع العدد األول هو  شررطي"مو شررين األمنية يف العمل ال شركالت القرن اااد  والع ميكن أن و. "م

 لنظامآليات ضبط الشرطة لو والعشرين،يشرمل ذل  موضروعات حول إصالح الشرطة يف القرن اااد  

عرام، طرة واجلمهور، وال ال يرا وشررر تردر شرررطيالتعليم وال مرل و، ال يرات الع نرامى  يف األمينحترد ظرل ت

 ، وما إىل ذل . COVID، والشرطة بعد طرق اختيار واعداد رجال الشرطة، واالتكنولوجي

 

شررر من قبل، وجيا ان تكون اإلجنليزيةمقدمة باللغة جيا أن تكون األوراق  صررلية ت تشن  ،أعماًلا أ

شرررها يف العدد االفتتاحي ا ا   صرردور  سرريتم اختيار األوراق ليتم ن . 2022يوليو  يفباجمللة واملقرر 

جيرر حررات و قرر  ملرر يررم ا قررد ترر يررةا  ثرر حرر برر لرر نرري إىل ا كرر و لرر يررد اإل لررا يررر عررا ا حررر ترر لرر يررر ا  مررد

VMarkovic@lewisu.edu  سررطس  15حبلول حر ا من 2021أغ قرديم مق  مررمن الت جيرا أن يت  .

صرر ا )ليس يت او   ضررافة إىل العنوان  300صررفحتني وملخ سررتتم  -كلمة باإل ال تقدم أوراق كاملة(. 

شراركات من قبل هيةة التحرير شرر األوراق. ، مع مالحظة ان مراجعة امل سريتم ن قبول امللخص ال يعين أنه 

 .2021سبتما  1ختاذ القرارات حبلول وسيتم امن احملكمني ودة التقدميات يعتمد النشر على جبل 
 

لر  سررتتم دعوة  لرذين قب ترا  ا حراتالك قرديمهم مق  يرة لت قرة  البحث لرة )حبر  ور  9000-5000كرام

شرردليل سرو  يرف  للباح  ويف ذل  الوق   (،كلمة ا تقديم الورقة النهائية حبلول وجي. احكام الن

 . 2021ديسما  15

 

 


