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 جملة األنبار للعلوم الزراعية
 تعًيُات ايباسجني

تٗدف اجملًة إىل ْػس ايبشوخ ايعًُية األصًية واملتُيصة ملختًف َيادئ ايعًوّ ايصزاعية وايعًوّ  -1

 األخسى.
 تٓػس ايبشوخ بايًػتني ايعسبية واإلْهًيصية، وتصدز اجملًة عددئ إىل أزبع أعداد يف ايطٓة.  -2
 تكيِ ايبشوخ َٔ قبٌ ذوي االختصاص قبٌ قبوهلا يًٓػس.  -3
 يػرتط يف ايبشح أال يهوٕ قد ْػس أو قبٌ يًٓػس يف صبًة أخسى. -4
عًى ايباسح إزضاٍ ثالخ ْطخ أصًية َٔ ايبشح عًى إٔ تهسز ايصفشات اييت ذبتوي عًى األمساء  -5

َستني أسدُٖا باألمساء واألخسى ربفى األمساء طباعيا وعًى ايعٓوإ ايتايي: ضهستازية ذبسيس صبًة 

 ايعسام. –األْباز يًعًوّ ايصزاعية/ نًية ايصزاعة/ داَعة األْباز/ األْباز
ايبشح وفل ايرتتيب االتي: عٓوإ ايبشح بايًػة ايعسبية ثِ األمساء ثِ صفة ايباسجني ثِ  يهوٕ تستيب -6

اشبالصة ايعسبية ثِ ايعٓوإ وأمساء ايباسجني وصفاتِٗ واشبالصة بايًػة اإلْهًيصية، ثِ املكدَة عًى 

د وبػهٌ فكسات إٔ تدَر َعٗا أٖداف ايدزاضة، ثِ املواد وطسائل ايعٌُ )عًى إٔ تهتب نًٗا بعٓوإ واس

إْػائية عادية بدوٕ ْكاط أو فكسات قصرية ددا( ويف ساية ودود َعادالت زياضية جيب عٌُ املعادالت 

ايسياضية َٔ إدزاز َعادية واختياز املعادية املٓاضبة ثِ ايٓتائر واملٓاقػة ثِ املصادز وال يكبٌ بتطًطٌ 

 11ايفاصًة بني ايعٓاوئ وَا يتًوٖا  أخس يًبشح، أو أضًوب نتابة طبتًف، عًى إٔ تهوٕ املطافة

 ( ونريو بني ايعٓاوئ وايفكسات. 11ptْكطة )
 ( أو َٓفسدة وعًى ود٘ واسد.1115جيب طبع ايبشح باسباضوب ومبطافات ) -7
نًُة( ثِ املكدَة،  211يهوٕ تستيب ايبشح ناالتي، اشبالصة ايعسبية أو اإلْهًيصية )ال تصيد عٔ  -8

 ائر واملٓاقػة، املصادز.املواد وطسائل ايعٌُ، ايٓت
ال يكبٌ ايبشح املطتٌ دوٕ إغازة إىل االضتالٍ وضيعاٌَ ايبشح يف بساَر نػف االضتالٍ، عٓدَا يػاز  -9

إىل إٔ ايبشح َطتٌ َٔ زضاية أو أطسوسة يتِ وضع املًشوظة يف ٖاَؼ ضفًي يًصفشة األوىل فكط 

 ويوضع فوم املًشوظة خط بٓفظ طوٍ املًشوظة. simplifed arbic 11وحبذِ خط 
 ضِ  2تهتب املصادز يف قائُة املصادز وفل ايرتتيب االتي وبفكسة َعًكة  -11

ايدوزيات: االضِ األخري يًباسح األوٍ، اضِ ايباسح وأمساء ايباسجني األخسئ، ضٓة ايٓػس. عٓوإ ايبشح، دٗة 

 ايٓػس، اجملًد زقُي صفشيت بدء واْتٗاء ايبشح. 
 يهتب: اضِ املؤيف )املؤيفني(، ضٓة ايٓػس، عٓوإ ايهتاب، ايطبعة، َهإ ودٗة ايٓػس، عدد صفشات،ا

 يسفل ايبشح بايكسص ايًيصزي ايري يطبع عًي٘ ايبشح ويرتى تسقيِ ايبشح يًُذًة. -11
 ال تٓػس ايبشوخ إال بعد دفع أدوز ايٓػس وايتكييِ َٔ قبٌ ايباسجني -12
 أيف ديٓاز 61111ويدوائس وَؤضطات ايدوية أدوز االغرتاى ايطٓوي يألفساد  -13
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 جملة األنبار للعلوم الزراعية
 تعًيُات يهتابة ايبشح

 ضِ ميني ويطاز ايصفشة، وبعُود واسد.  3117ضِ عًوي وضفًي و 2154تهوٕ ٖواَؼ صفشات ايطباعة   -1
اضود عسيض َتوضط، يصفة وعٓاوئ ايباسجني  11ألمساء ايباسجني و 12يًعٓوإ و 14إٔ يهوٕ سذِ اشبط  -2

 اضود عسيض َتوضط. 12أَا ايعٓاوئ ايجاْوية فتهوٕ حبذِ 
يهوٕ تستيب ايبشح املهتوب بايًػة ايعسبية وفل ايرتتيب االتي: عٓوإ ايبشح بايًػة ايعسبية ثِ األمساء ثِ صفة  -3

ْهًيصية، ثِ املكدَة ايباسجني ثِ اشبالصة ايعسبية ثِ ايعٓوإ و أمساء ايباسجني وصفاتِٗ واشبالصة بايًػة اإل

عًى إٔ تدَر َعٗا أٖداف ايدزاضة، ثِ املواد وطسائل ايعٌُ )عًى إٔ تهتب نًٗا بعٓوإ واسد وبػهٌ فكسات 

إْػائية عادية )بدوٕ ْكاط أو فكسات قصرية ددا( ويف ساية ودود َعادالت زياضية جيب عٌُ املعادالت 

اضبة، ثِ ايٓتائر واملٓاقػة ثِ املصادز وال يكبٌ بتطًطٌ أخس ايسياضية َٔ إدزاز َعادية واختياز املعادية املٓ

( 11ptْكطة ) 11يًبشح، أو أضًوب نتابة طبتًف، عًى إٔ تهوٕ املطافة ايفاصًة بني ايعٓاوئ وَا يتًوٖا

ونريو بني ايعٓاوئ وايفكسات، بيُٓا يهوٕ ايرتتيب عٓد ايهتابة بايًػة اإلْهًيصية، عٓوإ ايبشح ايسئيطي 

ثِ عٓوإ ايبشح ايسئيطي و   Abstractػة اإلْهًيصية ثِ أمساء وصفات ايباسجني بايًػة اإلْهًيصية ثِبايً

 – Introduction   - Material and Methodأمساء وصفات ايباسجني واشبالصة بايًػة ايعسبية ثِ 
Result and Discussion  - References  .وبٓفظ األضًوب يًفكسات ايعسبية 

 Timeوفكسات ايًػة اإلْهًيصية خبط  simplified Arabicاعة ايفكسات بايًػة ايعسبية خبط وتهوٕ طب -4
new roman 11ضِ بداية نٌ فكسة وَطافة  1127، عًى إٔ ترتى َطافة ( 11ْكطةpt.قبٌ وبعد ايفكسة ) 

هوٕ عادي. َع َساعاة نتابة ايوسدات بايًػة ايعسبية عٓدَا ت 12تهوٕ نتابة َنت ايبشح حبذِ خط  -5

ايفكسات َهتوبة بايًػة ايعسبية، ونريو َساعاة تصشيح األخطاء اإلَالئية خصوصًا اهلُصة يف إٕ وإٔ 

وأعًى... اخل ونريو ايتفسيل بني اهلاء وايتاء املسبوطة ـ٘ و ـة. ونريو َساعاة ايتصيح ايٓشوي ناملطافة بني 

 ايهًُة وايفوازش وايٓكاط واالقواع....اخل.
أعًى ازبدوٍ وعٓوإ ايػهٌ أضفٌ ايػهٌ وبفطٌ إٔ يهوٕ ايعٓوإ َدصبا َع ايػهٌ قدز  يهتب عٓوإ ازبدوٍ -6

عادي  11غاَل، بيُٓا ضبتويات ازبدوٍ وأي ٖواَؼ خاصة بازبدوٍ أضفٌ ازبدوٍ خبط  12املطتطاع خبط 

إٔ َع َالسعة عدّ دباوش ازبدوٍ هلواَؼ ايصفشة )يًذأ ايباسح إىل تكطيِ ازبدوٍ عٓد اسبادة(، عًى 

يساعى يف خصائص ازبدوٍ واألغهاٍ عدّ االيتفاف واألغهاٍ َؤَٓة االزتطاء وعٓدَا يهوٕ يًػهٌ عٓاصس 

َتعددة يساعى إٔ تهوٕ خباصية ايتذُيع )أي إٔ تهوٕ األغهاٍ وازبداوٍ ثابتة يف َهاْٗا وغري قابًة يًشسنة 

)تٓطيل غهٌ أختياز بدوٕ خط( عًى إٔ  تًكائيا(. َع َساعاة إٔ تهوٕ األغهاٍ بدوٕ إطاز أو خط حييط ايػهٌ

( َع َساعاة أال توضع أزقاّ ازبداوٍ واألغهاٍ pt 11ْكطة ) 11تهوٕ املطافة بني ازبداوٍ أو ايػهٌ وايفكسات 

بني األقواع ضواًء يف املنت أو يف غري َهإ َٔ ايبشح. عًى إٔ يأتي تطًطٌ ووزود ازبدوٍ أو ايػهٌ بعد ايفكسة 

 ملطتطاع.اشباصة بُٗا قدز ا
تهتب املصادز يف ايبشح بأزقاّ عسبية َوضوعة بني قوضني وسطب تطًطًٗا يف قائُة إذ تهتب مجيع املصادز  -7

بايًػة اإلْهًيصية ستى وإ ناْت املسدع بايًػة ايعسبية فيرتدِ إىل ايًػة اإلْهًيصية وتهتب يف قائُة املصادز 

 وبعدٖا تسقِ نًٗا َسة واسد وتٓكٌ أزقاَٗا إىل املنت.( ثِ تستب أجبديًا APAذبت ْعاّ نتابة املسادع )
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INSTRUCTION TO AUTHORS 

The Al-Anbar Journal of Agriculture Sciences is published twice or three times a year by 

the agriculture College University of Anbar. The Journal invites original work and research in 

various fields of agriculture and related papers written in Arabic and English may be sent for 

consideration to Editor-in-chief, Agriculture College, University of Anbar. Papers submitted for 

publication must not have been published or accepted for publication elsewhere and each 

manuscript will be screened by the editorial board or referred to two specialists in the field of the 

subject concerned. 

Manuscript Submission: Three copies of manuscript should be submitted (original and two 

duplicates). The text should not exceed 25 double spaced type written or printed A4 pages with 

25 mm margins and should be printed on one side only and all pages should be numbered. A 

covering letter signed by Author should be sent with the manuscript. Each manuscript component 

should begin on a new bage, in the following sequence. 

Title: The title of the paper should be brief and descriptive of the papers and should be placed on 

separate sheet, together with the full name (s) of the author (s) professional affiliation (s), degrees 

and full address of every author. 

Abstract: In English and Arabic of not more than 200 words. Should be summarizing the 

objectives and design of the study, and the most important results and conclusion of the study. 

Introduction: Clearly state the purpose of the article and rationale of study with pertinent 

references. 

Materials and Methods: This include selection of observational and experimental subjects, 

identification of methods, apparatus and procedures, mention the statistical analysis when 

appropriates. 

Results and Discussion: Present in logical sequence preferably with tables and illustration 

emphasizing in the text only important observation. Emphasize new aspects of the study and 

implications and related to other relevant studies. 

References: References listed consecutively in the order in which they are first mentioned on the 

text using Arabic numbers. These references should appear in a numbered list on a separate page 

at the end of the paper, and writing with (APA) system in list of references. 

They should contain the following elements of information as appropriate names (s) of author (s), 

title of paper or book, name of  Journal, year, Volume number, page range [for book name of 

publisher (commercial or institutional) and place of publication (city and country )]. 

If the author does not verify the original, it should be given in the list of references by 

“cites by …” and the paper in which it was referred to. 

Journal abbreviations in the references must follow the style used in the list of Journals 

indexed. 

Tables and Illustrations: Should be typed on separate sheets from the text. Numbered 

sequentially and attached to the end of the result. Each figure and table should be referred to in 

the text Table title and footnotes should be typed on the same sheet as the table. Illustrations 

should be clearly marked on their backs with explanatory legends. If any figure, table or other 

materials have been copied from other resources, authors have the sole responsibility for securing 

the necessary permission. 

Proofs: The author will receive a proof of his / her paper prior to printing. Corrected proofs 

should be returned to the editor as possible. 
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