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مات للمؤلفین   تعل
ــة  حــث بإحــد اللغتــین العر ــن إعــداد ال ســلم إلــم ــة و ــاإلجنــة تحرــر المجلــة  ىأو اإلنجلیز  لكترون

تین علـى ورق USB) أو  CD على( اسـتخدام برنـامج. A4 مع نسـختین مسـحو حـث  ـع ال ط  Microsoft و

Word  اعــد اســطر مفــردة ت جــب أال یزــد عــدد صــفحات  .(Single space) و حــثو المقــدم للنشــر علــى  ال
حث على العناو  .وذلك حسب المواصفات الموضحة أسفله  عشرن صفحة حتو ال ة: صرقترح أن    التال
حث تـب تحـت   (Author (s) name and address) اسم المؤلف (أو المؤلفین) وعنوانه ،(Title) عنوان ال و
اشــرة حــث ملخــص ،العنــوان م ــة واإلنجلیزــة 200 فــي حــدود (Abstract) ال ــاللغتین العر ــع  لمــة  (فــي جم

 مناقشـة ،(Results) النتـائج ،(Materials and methods) الطـرق والمـواد ،(Introduction) مقدمـة ،الحـاالت)
رِ  ،(Conclusion) االســـتنتاج ،(Discussion of Results) النتـــائج  المراجـــع ،(Acknowledgement) الشـــ

(References) ـتم الرجـوع إل ـه و اق المتعـارف عل أرقامهـا حسـب تسلسـلها وتكتب حسب السـ یهـا فـي الـنص 
  .المراجعقائمة في 
 :حث حاثالمؤلفین إعداد من اإلخوة  طلب مواصفات إعداد ال ةوفقا للشرو  األ    :األت
 إعداد الصفحة: حجم الورق مخصص (Custom size) :200 ن مـم  25 مم مع ترك هوامش: 285 مم م

ع الجوانب (علو  سر) ،جم من، أ    مم 12.5 رأس وتذییل الصفحة .سفلي، أ
 ة   Times New Roman   * اللغة اإلنجلیزةSimplified Arabic             نوع الخط: * اللغة العر

  ون ین على النحو التالي:و   حجم الخط والتد
  

ان ین  بنذ  / ب   حجم الخط  تد
  إنجلیز   عري

حث  Capital 14  16  نعم  عنوان ال

  12  14  ال  أسماء المؤلفین

ن المؤلفین   11  13 نعم  عناو

ة س ن الرئ  Capital 12   14 نعم  العناو

ة ن الفرع  11   13 نعم  العناو

 12  14 ال  حجم النص

ال ن األش ل 13 نعم  عناو   11  بدون فراغ بین العنوان والش

ن الجداول  11 13 نعم  عناو

  توحید حجم الخط في المعادالت ال  المعادالت
  

  ال ةاألشــ ح اســتخدام برنــامج والرســومات التوضــ ة  ح ال والرســومات التوضــ أو أ  Word: تعــد األشــ
تم الرجوع إلیها فـي الـنص  وافبرنامج آخر یت حث و ال ة  ًا وتوضع في أماكنها المناس معه وترقم تسلسل

ال واضــحة ومعبــرةن تكــون األأعلــى  أرقامهــا (ســطر) بــین . یتــرك فــراغ لــوانأــدون و  عــن المطلــوب شــ
ال أو الجداول والنص   .الساب والالح لها األش

 اق التالي: اللقب واالسم، عنوانالمراجع حث : تكتب المراجع حسب الس  ، العدد، السنة، الصفحة.ال
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ر    لجنة التحر

عى   د. النفاتى معمر الرو
اد عل   دعبد الواح يد. ع

  د. محمد صالح عون 
  م. أحمد عبدالسالم المخلوفي

الد التومي (أمینة سر المجلة)   حمیده م
  

ة   دعوة للمشار
ـا والمهندسـین  ـة الدراسـات العل تدعو لجنة تحرر المجلـة االخـوة أعضـاء هیئـة التـدرس وطل
حـوث والدراسـات  م ال ة فـي المجلـة عـن طرـ تقـد مجـاالت الهندسـة المختلفـة للمشـار ل من لهم عالقـة  و

ة:   في المجاالت اآلت
  قافة ة والتطب ة النظر  .ةالتخصصات الهندس
 .م الهندسي والتقني  التعل
 .ب التقني  التعر
 .ة ع التقن  نقل وتوطین وتطو
 ا حاث الدراسات العل  المتمیزة. أ

 
م   التح

مــین علمیــین مــن ذو االختصــاص فــي  حــث إلــى مح ــر المجلــة إحالــة ال تتــولى لجنــة تحر
حث  تخذمجال ال اق المحدد لذلك. قرار النشر و  من عدمه وف الس

  
  مالحظات
 م مات المحددة سوف لن تحال للتقی حوث التي ال تعد وف التعل   ال
  ة رهـا وتقـع المسـؤول الضـرورة عـن رأ لجنـة تحر حوث المنشورة في المجلة ال تعّبر  ال

ة على عات المؤلفین. ة والعلم  األدب
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