
 

 الهندسة والتكنولوجيامجلة 
 تعليمات تقديم المقاالت

 رسياسة هيئة التحرياواًل: 
، وليس مسروقا ولم ينشر في مكان القبول األولي الذي تقره هيئة التحرير. ينبغي أن يكون العمل المقدم أصيال المقالة جتازأن ت يجب .1

 .آخر
 لتحريرمن قبل هيئة ا المقالةاتخاذ قرار قبول أو رفض  يتمو  المقالةلتثبيت مالحظاتهم على  اثنين األقل إلى محكمين في المقالة ترسل .2

ارة العلمية والتقنية لهذه الجدن إقناع كل من المحكمين وهيئة التحرير بخصوص . يجب على المؤلفياعتمادا على توصيات المحكمين
 .المقالة

ع المقالةجوز لمؤلف)مؤلفي( ي .3  .جديدة ادة تقديمها كمقالةالمرفوضة سحبها وا 
ؤلفين المشاركين عن جميع الم المؤلف نيابةكين وأن يقوم بدور أن يحصل على إذن من المؤلفين المشار  المقالةمؤلف مقدم لعلى ا ينبغي .4

 .بعد القبول وال تتغير المقالة. يجب أن يكون التأليف واضحا قبل تقديم المقالةقبل تقديم 
 أيضا مسؤول عن كيفية تنظيم البحث و أن هوو  (المؤلفين)هو الزام على المؤلف  بالمقالةن االستشهاد بالعمل السابق ذي الصلة ا .5

 .العالميةوفقا للمعايير  بترتيبهيقوم 
يانات لمواصلة البقدمة المسؤولية عن تقديم مفهوم وتصميم وتحليل وتفسير الم المقالةيتحمل المؤلفين الذين تظهر أسماؤهم على  .6

 .بوضوح لتكون قابلة للتكرار المستخدمة في البحث الطرائق كما ينبغي وصف. العمل
 .تلفيق وتالعب غير مالئم للبياناتينبغي أن تقدم النتائج بوضوح وأمانة دون  .7
 .قبل تقديمهالغويا ومن حيث الوضوح  يجب كتابة جميع المقاالت المقدمة إلى المجلة باللغة اإلنجليزية الجيدة ويجب التحقق منها .8
يلتزم في البحث و  تم الحصول عليها من المساهمين المقالةان المعلومات في  الموافقة على  يجب أن يتم التوقيع على نموذج  .9

 .شر في مجلة الهندسة والتكنولوجياالن بأخالقيات
المقبولة على مواقعهم  المقالةميل النسخة النهائية من الوصول المفتوح، وبالتالي يسمح للمؤلفين بتح من نوعالنشر في المجلة هو  .10

 .تهمااإللكترونية أو في موقع مؤسس
 

 نموذج اتفاقية حقوق الطبع والنشر: ثانياً 
 .لمجلة الهندسة والتكنلوجيانموذج اتفاقية حقوق الطبع والنشر التي تقدم يجب ان تكون مصحوبة ب للمقالةالشكل النهائي 

 

 تقديم المقالة األولي: ثالثا
ن التقديم االولي بشكل يجب ان يكو . والمراجعة وتقليل الزمن الكلي المطلوب للنشر المطلوبة زمن االجراءات المقالة إلكترونيا لتقليلينبغي تقديم 

 .لتعليقاتمزدوجة إلعطاء المحكمين مساحة كافية ل ةمنفرد بمسافعمود 
 

 رسوم النشر: رابعاً 
ويبلغ االشتراك عند قبولها ( يدينار عراق 55 000)عند تقديمها ورسم قدره ( عراقي دينار 55 000)رسوما قدرها  المقالةفع صاحب ينبغي أن يد

 .بما في ذلك رسوم الشحن( دوالر 500)وخارج العراق ( يدينار عراق 250 000)السنوي في المجلة داخل العراق 
 

 تقديم المقالة النهائية: خامسا
 (.Manuscript Sampleتحميل )اع تعليمات إعداد المقاالت اتب النهائية بالصيغةها تقديم المقبولة للمقاالت( المؤلفينيقوم المؤلف ) .1
 :، أو عن طريق البريد اإللكترونيمرن قرص علىإلرسال الصيغة النهائية ( المؤلفين)المؤلف  يطلب من .2
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