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 تعليمات النشر 

تصدر مجلة تكريت للعلوم الهندسية مجلدا واحدا سنويا يضم اربعة اعداد وتغطي كل التخصصات الهندسية.     
وتهدف المجلة الى تنمية المعرفة في مجال الهندسة والعلوم المتعلقة بها وتطويرها ونشر البحوث المبتكرة بعد 

 متميزة من اجل اثراء المكتبة الهندسية في حقل االختصاص.تقويمها من قبل خبراء ذوي سمعة علمية 
اسلوب التقديم: يقدم البحث باربعة نسخ من ضمنها النسخة االصلية مع تعهد خطي مؤرخ وموقع من الباحث  .1

محمل عليه  CDيتعهد فيه بعدم نشر البحث او تقديمه للنشر في مكان اخر. ويزود الباحث المجلة بقرص 
 نهائية بعد اكمال التصحيحات وفق تعليمات النشر مع نسخة نهائية اصلية.البحث بالصيغة ال

 
لغة البحث: يكتب البحث باللغة العربية او االنكليزية مع خالصة باللغة االخرى ويفضل ان يكتب البحث  .2

 بصيغة الشخص الثالث.
 
 لية:الطباعة: تعتمد المجلة اسلوب التنضيد الجاهز مما يتطلب التقيد بالضوابط التا .3

 Arialونوع خط  Word2010باستخدام نظام  A4تطبع البحوث بمسافة واحدة بين االسطر على ورق  -
 . 11للبحوث باللغة االنكليزية وبحجم خط  Arialونوع خط  11للبحوث باللغة العربية وبحجم خط 

مسافة الفاصلة سم من كافة جوانب الورقة ، وتكون طباعة البحث بنظام العمودين وتكون ال 3تترك حاشية  -
 سم ، اما الخالصة باللغتين فتطبع بنظام العمود الواحد. 1بين العمودين 

 صفحات 10ال تزيد عدد صفحات البحث عن  -
 

 ترتيب البحوث باللغة العربية .4
 . 12حجم  (Bold)العنوان الرئيسي للبحث في الوسط بخط غامق   -
مية ويذكر مكان عملهم وعنوانهم البريدي الكامل بخط يلي العنوان اسماء الباحثين فقط بدون ذكر القابهم العل -

 وبريدهم االلكتروني الرسمي اذا كان موظفا او الشخصي اذا كان غير ذلك. 11حجم  (Bold)غامق 
كلمة . تليها الكلمات الدالة ثم عنوان البحث باللغة االنكليزية  150يلي ذلك الخالصة على ان ال تزيد عن  -

واالحرف  Capitalمائل واول حرف من كل كلمة حرف كبير  (Bold) غامق 12في الوسط وبحجم 
. ثم عنوان البحث باللغة االنكليزية مع ذكر أسماء الباحثين وألقابهم وعناوينهم  Smallاالخرى صغيرة 

باللغة االنكليزية  مع الخالصة باللغة االنكليزية ويليها الكلمات الدالة. والخالصة باللغتين فتطبع بنظام 
 عمود الواحد. وتطبع االسماء بلغة البحث فقط.ال

وليس على شكل جدول. وتكون الطباعة بنظام العمودين  Wordثم قائمة الرموز ان وجدت مطبوعة بنظام  -
 ابتداءا من قائمة الرموز.

بعد ذلك متن البحث ويشمل المقدمة )تتضمن مراجعة مختصرة عن خلفية الموضوع واالعمال السابقة  -
 ث( والجزء النظري والعملي والنتائج والمناقشة واالستنتاجات والمراجع.واهداف البح

ترقم المعادالت على اقصى يمين او يسار الصفحة ويوضع الرقم بين قوسين وتوضع نقاط بعد انتهاء  -
 المعادلة لغاية رقم المعادلة.

، والعناوين الثانوية  (Bold)غامق  11تكون كافة العناوين الرئيسية والثانوية على اقصى اليمين بحجم خط  -
مائل وتحته خط أما العناوين شبه الثانوية تكون بخط غامق مائل وال ترقم  (Bold)فتكون بخط غامق 

 العناوين الرئيسية والثانوية وشبه الثانوية.
 تترك مسافة فاصلة قبل كل عنوان رئيسي او ثانوي وقبل وبعد كل معادلة.  -
غامق  11ول وان يكون لكل شكل او جدول عنوان واضح بحجم خط ترقم المعادالت واالشكال والجدا -

(Bold) .وباللغة العربية وتوضع في مكان ورودها بالبحث 
  4،  3،  2،  1تكون جميع االرقام وفق نظام االرقام العربية االصيلة مثل ،  -
 

 ترتيب البحوث باللغة االنكليزية .5
. واول حرف من كل كلمة حرف  12مائل حجم  (Bold)العنوان الرئيسي للبحث في الوسط بخط غامق  -

 . Smallواالحرف االخرى صغيرة  Capitalكبير 
يلي العنوان اسماء الباحثين فقط بدون القابهم العلمية ويذكر مكان عملهم وعنوان بريدهم الكامل بخط غامق  -

(Bold)  ذلك. واول حرف  وبريدهم االلكتروني الرسمي اذا كان موظفا او الشخصي اذا كان غير 11حجم
وباقي العناوين  الثانوية مثل المصادر واالستنتاجات تكون  Capitalيكون كبير  Abstractمن كل كلمة 

 .Capitalجميع االحرف كبيرة االحرف 
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ثم  Keywordsكلمة . تليها الكلمات الدالة  150على ان ال تزيد عن  Abstractيلي ذلك الخالصة  -
. ثم الخالصة باللغة العربية ويليها  (Bold)غامق  12في الوسط وبحجم عنوان البحث باللغة العربية 

 الكلمات الدالة. تطبع الخالصة باللغتين بنظام العمود الواحد. وتطبع االسماء بلغة البحث فقط.
وليس على شكل جدول. وتكون الطباعة بنظام العمودين  Wordثم قائمة الرموز ان وجدت مطبوعة بنظام  -

 ابتداءا من قائمة الرموز.
بعد ذلك متن البحث ويشمل المقدمة )تتضمن مراجعة مختصرة عن خلفية الموضوع واالعمال السابقة  -

 واهداف البحث( والجزء النظري والعملي والنتائج والمناقشة واالستنتاجات بعدها قائمة المصادر.
لمعادالت على اقصى اليمين ويوضع الرقم بين قوسين وتوضع نقاط بعد انتهاء المعادلة لغاية رقم ترقم ا -

 المعادلة.
، والعناوين الثانوية فتكون  (Bold)غامق  11تكون كافة العناوين الرئيسية على اقصى اليسار بحجم خط  -

مائل وتحته خط. وال ترقم  (Bold)مائل والعناوين شبه الثانوية فتكون بخط غامق  (Bold)بخط غامق 
 العناوين الرئيسية والثانوية وشبه الثانوية.

 تترك مسافة فاصلة قبل كل عنوان رئيسي او ثانوي وقبل وبعد كل معادلة.  -
غامق  11ترقم المعادالت واالشكال والجداول وان يكون لكل شكل او جدول عنوان واضح بحجم خط  -

(Bold) ث.وتوضع في مكان ورودها في البح 
 

 المصادر:   .6
   [3]يشار الى المصادر بارقام حسب تسلسل ورودها داخل اقواس كبيرة مثل -
ويوصف كل مصدر في قائمة  (Kozeny et. al. 1980)[3]او بذكر اسم الباحث وسنة البحث مثل   -

 المصادر بالشكل التالي:
الصفحات ، السنة( وللكتب )اسم اسم كاتب البحث ، عنوان البحث ، جهة النشر )للمجالت: المجلد ، العدد ،  -

 المؤلف ، اسم الكتاب ، دار النشر ، الصفحات ، السنة(

- R.D. Youssef, "Phase Shifting Transformers in Load Flow and Short-Circuit 
Analysis: 
Modeling and Control ", IIIE Journal, Vol. 140, No. 4, p.p216, 1993. 

 
حصرا مع تزويد المجلة بالبيانات الخاصة باالشكال وفق ملحق  EXCELبنظام االشكال: ترسم االشكال  .7

 . CDبقرص 
توضع االشكال من ضمن متن البحث وبعد ورودها على ان يكون عنوان الشكل الرئيسي وعناوين المحاور  -

وان  (Bold)غامق  10ومقياس المحاور والنصوص التوضيحية داخل الشكل بنفس لغة البحث بحجم خط 
 ون تقسيمات المحاور الى الداخل وبدون خطوط شبكة. تك

 يكون التوصيل بين النقاط بخط اسود وال تقبل االشكال الملونة. -
 ال تقبل صور االجهزة وانما توضح بواسطة رسم مخطط لها او لسير العمليات. -
 ال تقبل الخرائط الملونة او الصور الجوية وانما تقبل فقط الخرائط العادية. -
 

لكتابة الجداول  Word: توضع الجداول من ضمن متن البحث وبعد مكان ورودها يستخدم نظام الجداول .8
 حصرا وبدون اي تظليل وباطار االعمدة والصفوف عادية.

 وبنفس لغة البحث (Bold)غامق  10تكون عناوين الحقول بحجم خط  -
 عادي وحسب حجم الجدول 11-8تطبع البيانات في الجدول بحجم خط  -
 

 ::  اخرى .9
 في حالة وجود معادالت طويلة او مصفوفات ضخمة توضع في ملحق في نهاية البحث   - 

عشرة االف دينار عن كل ورقة ملونه 10000حالة وجودها يدفع الباحث   اليجوز وضع    -  وفي   
-خلفيات ملونة   

لةاليجوز وضع معادلة كصورة مقتصة من كتاب او مقالة وانما يتم طباعة تلك المعاد  -   -  
اليجوز وضع عنوان شكل من ضمن الشكل كصورة وانما يطبع بشكل منفصل تحت المخطط او     

       - الصورة
تنسحب هذه المالحظات على الجداول كذلك    - 
 ال يتم نسخ الصور وانما تطبع .   
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 تكاليف النشر .10
د وإذا كان مدرس خمسون الف دينار إذا كانت الدرجة العلمية للباحث مدرس او مدرس مساع 50000 -

الف دينار وإذا كانت الدرجة العلمية للباحث استاذ فالمبلغ  75000دكتور أو استاذ مساعد فالمبلغ يكون 
 مئة الف دينار. 100000يكون 

عشرون الف دينار عن قيمة العدد الذي ينشر فيه البحث ويسلم العدد الى الباحث االول عند  20000 -
 صدور العدد.

 صفحات. 10اضافي لكل صفحة لما زاد عن الفا دينار  2000 -
 

 تعتذر المجلة عن نشر البحوث في الحالتين التاليتين: .11
 البحوث التي لم تحصل على تقييمين بدرجة قيم او اصيل.    -
 البحوث غير المطابقة لتعليمات النشر اعاله.    -

 

 

 تعنون جميع المراسالت باسم رئيس هيئة التحرير على العنوان التالي: .12
جمهورية  –محافظة صالح الدين  –جامعة تكريت  –كلية الهندسة  -مجلة تكريت للعلوم الهندسية       

 العراق

 


