مجلة ديالى للعلوم الهندسية
تعليمات النشر

 .1مجلة ديالى للعلوم الهندسية هي مجلة علمية محكمة تصددهها كليدة الهندسدة  /جامعدة ديدالى وتهدد

الدى ن ده الثحدو

الهندسية وثاللغتين العهثية واالنكليزية.

 .2يقدم الثح

ليدزه

أو المقالة ثخمس نسخ مطثوعة على وهق اثيض ثحجم  A4وعلى جهة واحدة من الوهقة مع قده

وتهك هامش ( 2,2سم) من االعلى واالسفل واليساه واليمين.

 .3يقدم الثح

أو المقالة ثاللغة العهثية او اللغة االنكليزيدة مصدحوثا ثدالعنوان وثخصصدة ال تتجداوز  )222كلمدة ثداللغتين

العهثي ددة واالنكليزي ددة عل ددى ان ال تتج دداوز  )12ص ددفحة ثم ددا فيه ددا الج ددداول واال ددكال والص ددوه .وي دددفع الثاحد د
 )0022ديناه عن كل صفحة اضافية.

 .4ملء استماهة التعهد الخاصة ثالمجلة التي ت يه الى عدم ن ه الثح
او خاهج العهاق  ،ويذكه العنوان الكامل للثاح

 .2يخضع الثح

او اهساله للن ه ساثقا في اية مجلدة اخدهد داخدل

الذ تعنون له مهاسصت المجلة.

او المقالة الى عملية التقويم العلمي السه

 .6يتم إ عاه الثاح

مثلد د

من قثل خثيهين ذو الكفاءة واالختصا

.

الذ لم تتم الموافقة على ن ه ثحثه او مقالته.

 .7تقثل الثحو العلمية للثاحثين من العهاق ومن كافة االقطاه العهثية.
 .8شروط كتابة البحث:


العن دوان الهسيسددي للثح د

وثحهو


كثيهة.

اس ددم الثاحد د

وسددط الصددفحة ويكددون نددو الخددط  Times New Romanوحجددم الخددط Bold 16

او الث دداحثين يك ددون تح ددت عند دوان الثحد د

م ددع ذك دده عن دداوين و دداسفهم الحالي ددة وهت ددثهم العلمي ددة والثهي ددد

االلكتهوني وسط الصفحة ويكون نو الخط  Times New Romanوحجم الخط . Bold 12


العناوين الهسيسية في الثح

يكون نو الخط  Times New Romanوحجم الخط  Bold 14وثحهو
 Times New Romanوحجم الخط .Normal 20

كثيهة.



يكون نو الخط المستخدم في كتاثة الثح



تكتب الخصصة ومفاتيح الكلمات في الثداية ثعد ذلك ياتي ثاقي الثح .



تطثع الجداول وتهقم اعلدى الجددول) علدى التدوالي وندو الخدط  Times New Romanوحسدب تسلسدل وهودهدا فدي
متن المقالة وتزود ثعناوين وي اه الى كل منها ثالتسلسل نفسه في متن المقالة.



تهسم اال كال ث كل واضح وتهقم اسفل ال كل) على التوالي وندو الخدط  Times New Romanوحسدب وهودهدا
في المقالة وتزود ثعناوين واضحة ودقيقة وي اه الى كل منها ثالتسلسل نفسه فدي مدتن المقالدة وسديتم اهمدال ا هسدم
غيه مطاثق لل هوط.



تهقم المعادالت ثتسلسل وحسب وهودها خصل المقالة ويوضع هذا الهقم ثين قوسين امام المعادلة.



تقدم الصدوه الفوتوغهافيدة ضدمن المقالدة مسدحوثة ثواسدطة الماسدح الضدوسي  )Scannerثصدوهة واضدحة وتعثده عدن
محتواها ثدقة وتهقم وتزود ثعناوين واضحة ودقيقة في االسفل.



توضع الجداول والمخططات والهسوم والصوه في الثح



تستخدم االهقام العهثية والن ام العالمي للوحدات.

ثعد المصاده.



ي اه الى المصاده حسب هوهها في متن المقالة ثاهقام متسلسلة توضع ثين قوسين

(مرفوعة)

قاسمة المصاده وحسب االسلوب االتي:

الدوريات :اللقب ،الحه
والعدد ،الصفحات.

االول لصسم ،الحه

ويكتب كل مصده في

االول السم االب ،السنة)" ،عنوان الثح " ،جهة الن ه ،هقم المجلد

الكتببب  :اللقددب ،الحدده االول لصسددم ،الحدده االول السددم االب ،السددنة) " ،عن دوان الكتدداب" ،الطثعددة ،مكددان الن دده ،داه

الن ه ،الصفحات.

فصببم مببا كتببا  :اللقددب ،الحدده االول لصسددم ،الحدده االول السددم االب ،السددنة)" ،عن دوان الفصددل" ،المؤلفددون القدداسمون

ثتجميع فصول الكتاب ،مكان الن ه ،داه الن ه ،الصفحات.


اذا كان الث ح
عددن الثحد

مكتوثا ثاللغة االنكليزية فيجدب ان يحتدو علدى اسدم الثحد

ثاللغددة العهثيددة وتوضددع فددي نهايددة الثحد

ثاللغدة العهثيدة مدع اسدم الثاحد

وخصصدة

فددي صددفحة منفددهدة والعكددس صددحيح ثالنسددثة للثحددو المكتوثددة

ثاللغة العهثية.


ثالنسددثة للثحددو المكتوثددة ثاللغددة العهثيددة فيكددون نددو الخ دط المسددتخدم هددو  Simplified Arabicمددع االخددذ ثن دده
االعتثاه نفس احجام الخط المستخدمة في الثحو المكتوثة ثاللغة االنكليزية.



تكون مسافة التثاعد ثين االسطه لمحتود المقالة ثمقداه سطه) ثين السطه واالخه.

 .9تعنون المهاسصت الى :
سكرتارية هيئة تحرير مجلة ديالى للعلوم الهندسية
كلية الهندسة – جامعة ديالى
بعقوبة – ديالى – العراق

او على الثهيد االلكتهوني :
E-mail: diyjoueng@yahoo.com
أو
E- mail: journal.eng@engineering.uodiyala.edu.iq
الموقع الهسمي للمجلة:

www.enginmag. uodiyala.edu.iq

