
 قواعد النشر في المجلة

 

 المبادئ العامة -1

 انًجهت تعُٗ بانبحٕث انتسبٕٚت ٔانُفعٛت حصساً .

 . تستٛب انبحٕث فٙ انًجهت ٚكٌٕ حعب انهقب انعهًٙ نهباحج 

 . ًُٚح انباحج َعخت يٍ انًجهت اذا كاٌ ٚسغب بشسائٓا بععس زيص٘ يع َعخ االظتالل 

  حقووٕا انعبووع ٔانُشووسيحفٕطت نهًعبعووت انًسكصٚووت نجايعووت زٚووانٗ س ٔٚجووٕش اال تبوواض يووع

 .االشازة انٗ انًصدز 

  جًٛووووووووووووع امووووووووووووداز انًجهووووووووووووت يُشووووووووووووٕزة مهووووووووووووٗ يٕ ووووووووووووع يجهووووووووووووت انفووووووووووووتح

http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq/ ٓصة انركٛت ٔنهًجهت تعبٛق مهٗ االج

 حقٛق اَتشاز أظع نهًجهت .نت Facebookٔصفحت مهٗ يٕ ع انتٕاصم االجتًامٙ 

 : ٙتسظم جًٛع انًساظالث انٗ زئٛط تحسٚس انًجهت ٔمهٗ انعُٕاٌ االت 

  يجهت انفتح( أ مهٗ انبسٚد االكتسَٔٙ نهًجهت : –)جايعت زٚانٗ /كهٛت انتسبٛت االظاظٛت 

  Dean.scientific.affairs@basicedu.uodiyala.edu.iq 

 ٔٚكٌٕ االتصال بٓاتف انًجهت احُاء فتسة اندٔاو انسظًٙ ٔمهٗ انس ى :  

    56618432770 

 

 الشروط العامة :-2

  ازبعٚقدو انباحج (  َعخ يوٍ انبحوج يوع  وسم يوديCD ٍٛٚحتوٕ٘ مهوٗ يهخوا بوان ت )

يوٍ  بوم يسكوص تسجًوت يعتًود ٔ وسم حواَٙ ٚحتوٕ٘ انعسبٛت ٔاالَكهٛصٚت يتوسجى ٔيصودا 

 انبحج كايالً .

  ٚكتووب اظووى انباحووج ٔمُووٕاٌ ٔيهخووا انبحووج ٔانكهًوواث انًفتاحٛووت  بانه ووت انعسبٛووت ٔانه ووت

 اْودا مهوٗ اٌ ٚحتوٕ٘ انًهخوا ٔااليٛم انخام بانباحج مهٗ ٔاجٓوت انبحوج االَكهٛصٚت 

 .ٔانٕظائم االحصائٛت  اثٔانُتائ  ٔاالظتُتاجانبحج ٔاالًْٛت ٔاالجساءاث 

 ( ٗٚكتوب انبحوج مهوword 2010(  ٔٚكوٌٕ َوٕا انخو )Time New Roman بحجوى )

( ظوى نكوم يووٍ 1104( ظوى نكوم يوٍ انٓوايي االًٚوٍ ٔاالٚعوس ٔ)8126سٔتتوس  يعوافت )27

 ( صفحت.85تجأش مدز االٔزاا مٍ )انعهٕ٘ ٔانعفهٙ ٔمهٗ اٌ الٚانٓايي 

  ٙٚقدو انباحج تعٓد خعٙ بعدو َشس بحخّ يعوبقاً أ اٌ ٚكوٌٕ يعوسٔو أ يقبوٕل نهُشوس فو

 يجهت اخسٖ أ يؤتًس مهًٙ .

 ًقديت نهًجهت نهتحكٛى انعهًٙ يٍ  بم حالحت يٍ انتدزٚعٍٛ انًختصٍٛ .تخضع انبحٕث ان 

 ٔانًصووازز انعسبٛووت فووٙ يووتٍ انبحووج بووركس اظووى انًؤنووف ٔظووُت انُشووس  ٚشوواز انووٗ انًساجووع

( ٔكوورنب بانُعووبت نهًصووازز 80: 1555ٔانصووفحت ٔٔهووعٓا بووٍٛ  ٕظووٍٛ يخووم ) عووايٙ س

 ( .markس35:2000ٔانًساجع االجُبٛت يخم )

  بشكم يائم كاالتٙ : تكتب انًصازز فٙ َٓاٚت انبحج ٔٚكتب اظى انًصدز 

 زنٛوم انبحواث فوٙ كتابوت االبحواث فوٙ انتسبٛوت : (1552)س ٙ َٕز٘ انشٕ  ٔزافع انكبٛعو -

 .عت ب داز جاي س ب داز سانسٚاهٛت 

  ٍٛٛ زٔالز  (205ٚتى تحصٛم زظى  دزِ ) بانُعبت نهبحٕث انًقديت يٍ غٛس انعسا 

 . ( زٔالز1( صفحت ٔيا ٚصٚد مُٓا ٚعدز نكم صفحت )15مٍ انبحج فٙ حدٔز )
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