
 تعليمات النشر : 

بنشر النتاج العلمً المبٌن  تقبل المجلة النتاج العلمً للباحثٌن من داخل العراق وخارجه وتضطلع المجلة -1

 : هادنا

  . البحوث االصٌلة ذات النتائج االساسٌة والتطبٌقٌة 

 ( المقاالت الشاملةReview Articlesالتً تعطً بعض النتائج لبحوث ال زالت مستمرة على ان )  ال تزٌد عدد

 كلمة وال ٌشترط فً هذه الحالة ان تلتزم الباحث بالدٌباجة االساسٌة لنشر البحوث .  555كلماته عن 

 ان ال ٌكون البحث قد نشر فً مجلة اخرى او قد تمت الموافقة على نشره فً مجال اخر  -2

 255دد كلماته الملخص عن ٌقدم البحث باللغة العربٌة او االنكلٌزٌة مع ملخص بالغتٌن على ان ال تزٌد ع -3

 كلمة وان ٌعكس الملخص الطرق والنتائج والتطبٌقات العلمٌة التً ٌناقشها البحث بصورة واضحة ومركزة . 

 ٌقدم الباحث طلبا مرفقا بثالث نسخ من البحث على ان ٌتم تنظٌم طباعة البحث كما ٌلً :  -4

 ( .  Microsoft Wordبرنامج )باستخدام  A4* ٌتم طباعة البحث على ورق ابٌض صقٌل قٌاسً 

 صفحة بضمنها الرسومات واالشكال والجداول . 25* ان ال ٌزٌد عدد صفحات البحث عن 

حسب تسلسلهم الصحٌح فً  والبرٌد االلكترونً لكل باحث ، * تبدا الصفحة االولى بعنوان البحث ، واسماء الباحثٌن

 شركة ، ... الخ ( اعداد البحث والعناوٌن الوظٌفٌة ) جامعة ، معهد ، 

 * ٌنظم البحث على النحو التالً مع امكانٌة حذف او دمج بعض منها طبٌعة البحث :

 ( Key Word( مع الكلمات الدالة ) abstract* الخالصة ) 

 ( Introduction* المقدمة ) 

 ( Experimental Work* الجزء العملً ) 

 ( Conclusions* النتائج والتقدٌر ) 

 ( Nomenclature) الرموز * 

 ( References* المصادر ) 

 مالحظة : فً حالة عدم احتواء البحث على جزء عملً ٌتم وضع التحلٌل النظري محله . 

  ٌعتمد نظامSI  فً كتابة الوحدات 

  ٌشار الى المصادر فً متن البحث بارقام توضع بٌن قوسٌن وتكتب المصادر حسب تسلسل ورودها حسب

 االسلوب التالً . 

 لمقالة : اسم الكاتب )الكتاب ( : العنوان ، اسم المجلة ، العدد ، رقم صفحتً البدء ، وانتهاء المقالة . ل -

 للكتاب : اسم المؤلف ) المؤلفٌن ( ، العنوان ، الطبعة ، دار النشر ، السنة .  -

  ترفق مع نسخة البحث المقدمة للنشر نسخة من البحث مخزون على قرص . 

 



 المجلة : تكاليف النشر في 

 ( خمسة وعشرون الف دٌنار للتقٌٌم . 55555دفع ) -1

 ( خمسون الف دٌنار للنشر . 55555دفع ) -2

 لغرض االستالل االلكترونً ( 15555)دفع -3

  

  تنسيق المجلة والخطوط المستخدمة

 ٌتم مراسلة المجلة على البرٌد االلكترونً :  -1

ijoceng@yahoo.com 

حٌتتت ٌتتتم تزوٌتتد الباحتتث بنستتخة الكترونٌتتة لكٌفٌتتة تنستتٌق البحتتث ، بالضتتافة التتى الخطتتوط المستتتخدمة فتتً  -2

 التنسٌق.
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