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 تعليمات للمؤلفين
ــيمكــن إعــداد البحــث بلحــدن اللغتــين العر يــة أو  ــاإلجنــة تحريــر المجلــة  ىاإلنجليزيــة ويســلم إل  لكتروني

 Microsoft ويطبـ  البحـث باسـتخدام برنـام . A4 مـ  نسـختين مسـحو تين علـى ور  USB) أو  CD على(

Word  و تباعــد اســطر مفــردة (Single space).  المقــدم للنشــر علــى  البحــثويجــأ أي يزيــد عــدد صــفحات
 التالية: صرقترح أن يحتوي البحث على العنايو  .حسأ المواصفات الموضحة أسفله وذلك  عشرين صفحة

ويكتـأ تحـت   (Author (s) name and address) اسم المؤلف )أو المؤلفين( وعنوانـه ،(Title) عنوان البحث
جميــ  كلمــة بــاللغتين العر يــة واإلنجليزيــة )فــي  200 فــي حــدود (Abstract) البحــث ملخــ  ،العنــوان مباشــرة

 مناقشـة ،(Results) النتـاج  ،(Materials and methods) الطـر  والمـواد ،(Introduction) مقدمـة ،الحـايت(
 المراجـــ  ،(Acknowledgement) الشـــكر   ،(Conclusion) ايســـتنتا  ،(Discussion of Results) النتـــاج 

(References)  وتكتـأ حسـأ السـيا  المتعـاري عليـه ويـتم الرجــوف إليهـا فـي الـن  ب رقامهـا حسـأ تسلســلها
 .المراج قاجمة في 
  :األتيةوفقا للشروط  األبحاثالمؤلفين إعداد من اإلخوة  يطلأ مواصفات إعداد البحث: •
من  مـم  25 مم م  ترك هـوام:: 285 مم 200: (Custom size) إعداد الصفحة: حجم الور  مخص  •

  مم 12.5 رأس وتذييل الصفحة .سفلي، أيمن، أيسر( ،جمي  الجوانأ )علوي 
 Times New Roman   * اللغة اإلنجليزيةSimplified Arabic            نوف الخط: * اللغة العر ية •

 حجم الخط والتدكين على النحو التالي:ويكون  •
 

 حجم الخط تدكين بنذ  / بيان
 إنجليزي  عربي

 Capital 14 16 نعم البحثعنوان 

 12 14 ي أسماء المؤلفين

 11 13 نعم عناوين المؤلفين

 Capital 12  14 نعم العناوين الرجيسية

 11  13 نعم العناوين الفرعية

 12 14 ي حجم الن 

 11 بدون فراغ بين العنوان والشكل 13 نعم عناوين األشكال

 11 13 نعم عناوين الجداول

  توحيد حجم الخط في المعاديت ي المعاديت
 

أو أي  Word: تعــد األشــكال والرســومات التوضــيحية باســتخدام برنــام  األشكككاو والرسككومات التوةككيحية •
معه وترقم تسلسليًا وتوض  في أماكنها المناسبة بالبحث ويـتم الرجـوف إليهـا فـي الـن   وافقبرنام  آخر يت

. يتــرك فــراغ )ســطر( بــين لــوانأ ــدون و  عــن المطلــوأ ومعبــرةشــكال واضــحة ن تكــون األأعلــى  ب رقامهــا
 .السابق والالحق لها األشكال أو الجداول والن 

 ، العدد، السنة، الصفحة.البحث : تكتأ المراج  حسأ السيا  التالي: اللقأ وايسم، عنوانالمراجع •
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 دعوة للمشاركة

تدعو لجنـة تحريـر المجلـة ايخـوة أعضـاء هيجـة التـدريس وطلبـة الدراسـات العليـا والمهندسـين 
وكل مـن لهـم عالقـة بمجـايت الهندسـة المختلفـة للمشـاركة فـي المجلـة عـن طريـق تقـديم البحـوث والدراسـات 

 ية:في المجايت اآلت
 .ةكافة التخصصات الهندسية النظرية والتطبيقي •
 التعليم الهندسي والتقني. •
 التعريب التقني. •
 نقل وتوطين وتطويع التقنية. •
 المتميزة. أبحاث الدراسات العليا •

 
 التحكيم

ــة البحــث إلــى محكمــين علميــين مــن ذوي ايختصــا  فــي  تتــولى لجنــة تحريــر المجلــة إحال
 من عدمه وفق السيا  المحدد لذلك. قرار النشر ويتخذمجال البحث 
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