تعليمات النشر
 12سم ×  1.92سم
 .1أبعاد الورق:
الهوامش1 :سم من كل اتجاه
.2
 .3نوع الحرف المستعمل .Times New Roman
 .4يطبع عنوان البحث بحجم  21أسود غامق ) (Boldفيما يطبع اسم وعنوان الباحث/الباحثين تحته وبحجم  .21أما
متن البحث فيطبع على عمود واحد وبحجم خط مقداره .21
 .5المستخلص:
أ .تبدأ البحوث باللغة اإلنكليزية بمستخلص إنكليزي يسبقه عنوان البحث واسم الباحث/الباحثين وجهة انتسابهم
(جامعة  /كلية  /قسم) وبريدهم اإللكتروني ) .(E-mailويتم إدراج مستخلص للبحث بالعربية في نهاية البحث مع
اسم وجهة انتساب الباحث  /الباحثين بالعربية.
ب .تبدأ البحوث باللغة العربية بمستخلص عربي يسبقه عنوان البحث واسم الباحث/الباحثين وجهة انتسابهم وبريدهم
اإللكتروني .ويتم إدراج مستخلص للبحث باإلنكليزية في نهاية البحث مع اسم وعنوان الباحث  /الباحثين
باإلنكليزية.
ج .تدرج أسفل المستخلص العربي الكلمات الرئيسية (المفتاحية) وكذلك أسفل المستخلص االنكليزي . Keywords

 .6المقدمة :يجب أن تتضمن المقدمة المشكلة التي يتناولها البحث  .اكتب بوضوح حول القضايا التي يجب أن يعرفها
القارئ ليقدر بقية الورقة بشكل كامل.
 .7العناوين الرئيسية :يجب أن تكون العناوين الرئيسية بخط أسود غامق ) (Boldوبحجم  21نقطة.
 .8العناوين الفرعية :يجب كتابة العناوين الفرعية بالخط المائل ) )Italic Boldبحجم  21نقطة.
 .9تنسيق البحث :يجب تقسيم البحث الى أقسام رئيسية .األقسام الفرعية ال ترقم .يتم إعطاء أي قسم فرعي عنوا ًنا
ً
موجزا .يجب ان يتضمن البحث االقسام التالية:







مقدمة تحدد بوضوح طبيعة المشكلة.
المصادر والتي يجب أن تشير بوضوح إلى المصادر المنشورة سابقا ً.
المفاهيم النظرية
الجانب العملي التجريبي (إن وجد)
النتائج
المناقشة واالستنتاجات

 .11توجيهات إلعداد البحث:
 االقتباسات النصية :يجب االستشهاد بالمصادر بالترتيب العددي حسب ترتيب ظهورها .يجب وضع االقتباس المرجعي
المرقم بين أقواس مربعة [ .] xفي حالة االستشهاد مرتين ،يتم فصل األرقام بفاصلة [ .]2،1في حالة وجود أكثر من استشهادين
متتابعين مرجعيين  ،يجب فصل األرقام بشرطة [ ]1-2و [ ].. ، 2،1،21لالقتباسات غير المتسلسلة .في النص  ،في حالة وجود
مؤلفين اثنين مؤلفين ،يجب تضمين االسمين األخيرين لكال المؤلفين في االقتباس مع فصل اسمي المؤلفين .في حالة وجود أكثر من
باحثين ،يجب تضمين االسم األول للمؤلفين فقط مع كتابة المؤلفين اآلخرين بواسطة "وآخرون".
 االختصارات :عرف بجم يع االختصارات والمختصرات في المرة األولى التي تظهر فيها في نص البحث .ال تستخدم
االختصارات في عنوان الورقة إال إذا كانت حتمية.
 المعادالت :تكتب المعادالت في سطور منفصلة وترقم ابتداء بالرقم ( )2حتى نهاية البحث .ادناه مثال على طريقة كتابة
المعادالت:
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)
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)
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 األشكال :يجب ترقيم جميع االشكال بالترتيب حسب تسلسل ظهورها في البحث .عنوان الشكل يكتب اسفل الشكل وبخط
بحجم  21ويجب ان يتضمن وصفا للشكل اضافة الى رقمه.
 الجداول :يجب ترقيم جميع الجداول وفقًا لظهورها في النص  .عنوان الجدول يكتب اعلى الجدول وبخط بحجم  21ويجب ان
يتضمن وصفا مختصرا للجدول مسبوقا برقمه .نص الجدول يكتب بخط حجم .22

 .11إرشادات التنسيق
 يتطلب التقديم النهائي للورقة أن يكون نوع الخط هو  . Times New Romanالملخص يكتب بالنمط المائل ). (Italic
حجم الورقة  .A4وبهامش  1سم من كل الجوانب.
 يكتب البحث بعمود واحد وال يزيد عدد صفحاته عن  12صفحة.
 يكتب عنوان البحث اعلى منتصف الصفحة األولى .حجم الخط  21اسود غامق ).(Bold
 يجب ذكر اسم المؤلف/المؤلفين مع البريد اإللكتروني وجهة االنتساب .اسم المؤلف بخط حجم ( )21غامق ،جهة االنتساب
بحجم خط ( )21والبريد اإللكتروني بحجم لخط (.)22
 ترقم عناوين االقسام الرئيسية وتكتب بحجم ( )21اسود غامق )(Bold
 حجم الخط المستخدم ( )21مع تباعد مفرد .و تكتب المعادالت ايضا بنفس حجم الخط ( )21ولكن في سطر منفصل
(يفضل استخدام صف الجدول للحصول على أفضل محاذاة).
 العناوين الفرعية تكتب بحجم الخط ( ، )21بنمط مائل ) (Italicوال تحمل أرقا ًما.

 .12إجراءات التقديم
 مجاالت النشر :نطاق المجلة في مجال العلوم والهندسة والعلوم الطبية والعلوم االقتصادية واإلدارية ،ويشمل على سبيل
المثال ال الحصر:

 اإلحصاء ،إدارة األعمال ،المحاسبة ،االقتصاد.
 طب األسنان ،الصيدلة ،المختبرات الطبية ،العالج الطبيعي
 هندسة وعلوم الحاسب.
 الهندسة الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت.
 الهندسة المدنية وهندسة العمارة.
 الهندسة الميكانيكية وهندسة التبريد والتكييف
يجب أن تخضع جميع البحوث إلجراءات التقييم العلمي للنشر والتوثيق .تهتم المجلة فقط بنشر البجوث الجديدة التي
لم يتم نشرها من قبل في مجالت أخرى أو مناقشتها في المؤتمرات.
 تعليمات التقديم

 يجب تقديم البحث بثالث نسخ ،وي حذف اسم المؤلف من نسختين .يجب أن يكون التقديم األولي بعمود واحد
للصفحة مع تباعد مزدوج لمنح المقومين مساحة مناسبة لكتابة التعليقات.
 على المؤلف دفع رسم مقداره ( 20222دينار عراقي) عند التقديم.
 االشتراك السنوي في المجلة داخل العراق ( 12ألف دينار عراقي) وخارج العراق ( 202دوالر) شامل
رسوم الشحن.
 .13االستنتاج :يجب ان يتضمن البحث قسم ختامي قصير تدرج فيه اهم االستنتاجات التي توصل لها الباحث .باإلضافة
إلى االجابة على التساؤالت التي تناولها البحث .وقد يلخص فيه أيضًا النقاط الرئيسية للبحث.
 .14المصادر :ترتب المصادر على شكل قائمة وحسب نسلسل ورود اإلشارة إليها في المتن (ويوضع رقم المصدر
في قوس مربع ) .يجب أن تتضمن اإلشارات إلى البحوث والمقاالت سنة النشر والعنوان الكامل للمصدر واالسم الكامل
للمجلة او الدورية التي ظهر فيها ورقم المجلد والعدد او االصدار وأرقام صفحات المقالة المقتبس منها .يجب أن تتضمن
اإلشارات إلى الكتب والتقارير الفنية سنة الن شر والعنوان الكامل والناشر ومدينة النشر وأرقام صفحات العمل الذي يتم
االستشهاد به .أرقام المصادر التي يستشهد بها توضع في نفس السطر ،ومحاطة بأقواس مربعة.
للمزيد عن تفاصيل كتابة المصادر يرجى زيارة موقع المجلة https://www.jrucs.iq
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