
 تعليمات النشر 

أن يكون البحث مبتكراً ويسهم في حل مشكلة أو جزء من مشكلة لموضوع اداري او اقتصادي  -1

 او محاسبي او مالي او مصرفي او احصائي او سياحي .

يكون البحث قد نشر أو سينشر في مجلة علمية أخرى ، ولم يمض على أنجازة أكثر من ال أن  -2

 خمس سنوات .

( أبيض اللون ، وتكون A4نسخ مكتوباً باللغة االنكليزية وذلك على ورق )يقدم البحث بثالث  -3

سم( والمسافه بين االسطر 8سم( وقطر العمود الطباعة )2المسافة من جهات الورقة االربعة )

( للغة االنكليزية وحجم الخط Time new romanسم( على ان يستخدم الباحث نوع الخط )1)

( غامق ٍأسود 11( أما العنوان )13للغة العربية وحجم الخط )( Simplified Arabic( و )12)

(Bold. ) 

 يتكون البحث من الفقرات التالية :

  العنوان

 –مقدمة ال –غة البحث لالكلمات المفتاحية بل –الملخص بلغة البحث  –بيانات الباحث / الباحثين  -

اللغة بيانات الباحث ب –ة نيالعنوان باللغة الثا –المراجع  –النتائج والمناقشة  –المواد وطرق البحث 

 ة .نيكلمات مفتاحية باللغة الثا –ة نيملخص البحث باللغة الثا –ة نيالثا

 عنوان البحث  -1
 ( .Bold( و )11يكتب العنوان باللغتين العربية واالنكليزية حجم الخط ) -

وضوح ويفضل ان يكون يجب ان يكون العنوان مختصراً قدر االمكان ويعبر عن هدف البحث ب -

بقية و كبير ( كلمة ، أما العنوان باللغة االنكليزية تكون بداية الكلمة الحرف االول11الى 12بحدود )

 )بالحجم الصغير( . اتالكلم
يلي العنوان اسم المؤلف )المؤلفين( باللغتين العربية واالنكليزية وجهة عمل المؤلف )المؤلفين(  -

غة االنكليزية اللاما الباحث مع ذكر البريد االلكتروني للباحث ،  ينتمي اليةانات القسم العلمي الذي وبي

 بالحرف الصغير .ات بداية الكلمة الحرف االول كبير وبقية الكلم

 الملخص  -2
يكتب الملخص باللغتين العربية واالنكليزية ويجب ان يكون موجزاً ومحتوياً على العناصر التالية :  -

أهداف البحث ، وطرق البحث ، وأهم النتائج او االستنتاجات والتوصيات وال تقديم وأهمية البحث ، 

( في ABSTRACT( كلمة ، أما اللغة االنكليزية تكتب كلمة الملخص )222تزيد عدد كلماته عن )

 ( .Bold( )11الجهة اليسرى وبحجم )

الت كليزية تلخص مجامفتاحية باللغتين العربية واالن( كلمات 6-1من ) تبتك الكلمات المفتاحية : -

، وتكون مرتبة هجائياً )كل واحدة حسب لغتها( كل في موضعة ، وفقاً للغة البحث   أهتمام البحث

( : Key Wordsاما اللغة االنكليزية تكتب ) –، ويجب اال يكون قد سبق ذكرها في العنوان 

 ر .بالحرف الصغي اتوالكلمات المفتاحية يكون الحرف االول كبير وبقية الكلم
ضمن هذه المقدمة خلفية كافية من المعلومات تعرض بوضوح موضوع البحث تت المقدمة : -

شكل ملخص علمي الهمية وتطور موضوع البحث وتنتهي بتحديد الهدف من بوالغرض منه 

سم( 1سم( والمسافة بين االسطر )8أجراءة وتكتب على شكل أعمدة قطر العمود الطباعي )

وتكتب على شكل أعمدة   INTRODUCTION( ، اما اللغة االنكليزية تكتب 13وحجم الخط )

 (. 12وحجم الخط ) سم(1سم( والمسافة )8قطر العمود الطباعي )

 المواد وطرق البحث  -3

يتعين ان تعرض منهجية أو اجراءات البحث بشكل مختصر يوفر ما يكفي من التفاصيل لالخرين 

للتحقق من دقة البحث ، ويتعين بيان طرق البحث او اي اجراءات للدراسة وفترة اجراء البحث 



، وهذا يشمل تصميم التجربة او استمارة االستبانة او اداوات جمع البيانات والتحليالت االحصائية 

 .  MATERIALS AND METHODS، أما اللغة االنكليزية تكتب 

 النتائج والمناقشة  -4

يجب عرض النتائج بشكل مناسب وفي تسلسل منطقي في النصوص والجداول واالشكال . 

ويلخص هذا القسم البيانات التي تم جمعها ويبين النتائج ذات العالقة . اما باللغة االنكليزية 

RESULTS AND DISCUSSION . 

 المراجع  -5
ائمة لة وجود أبحاث بلغتين تبدأ القتكتب قائمة المراجع المستخدمة في البحث مرتبة هجائياً . وفي حا -

 غة أخرى .لغة البحث ثم تليها تلك المكتوبة بللباالبحاث المكتوبة بل
تضم كل المراجع في قائمة واحدة بغض النظر عن طبيعة المرجع ، واليستخدم الترقيم التسلسلي  -

 للمراجع أو التعدد النقطي.

سنة النشر بين  قوسين أمثلة : باحث واحد يشار الى المرجع  في المتن بأسم المؤلف االخير و -

( أكثر من باحثان ثالثة أو أكثر )الشوابكة 2222( باحثان )على & ناظم ،  2221)الدويري ، 

 ( في حين تكتب االسماء كاملة في قائمة المراجع.2222 ،واخرون 

 الكتب

 خلق المسلم ، دار القلم ، بيروت ، لبنان . . 2228 .الغزالي ، محمد  -

 من كتاب فصل

. التغيير المناخي : االثر والتكيف النتاج الغذاء . القاهرة . مصر . ص  2222يماوي ، ايمن ، رال -

22 – 112. 

 الدوريات ) المجالت العلمية (

، تفعيل دور المجتمع المدني بشراكة دولية لتخفيض من الفقر  2218حمود ، هناء ومحمد ن اثير .  -

 .22-12ص  ، 112واالقتصاد العدد في العراق. مجلة االدارة 

 كتاب مترجم

، دار المعرفة ،  . الدراسة النفسية لألدب1226شاكر .  ،لينداور ، مارتن . ترجمة : عبد الحميد  -

 . بغداد ، العراق
 

 رسائل الماجستير والدكتوراه

. تقدير تكاليف حقول بيض المائدة في بغداد، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة 2221العتابي ، رعد .  -

 جامعة بغداد. –

 أما اذا كانت أطروحة دكتوراه تغيير كلمة ماجستير الى أطروحة دكتوراه . -
 

 وقائع المؤتمرات او الندوات 

. اثر االغلفة على جودة الغذاء. المؤتمر العربي الرابع للتغذية ، نيسان 2211الدباس ، ماهر .  -

 عمان ، االردن. ،، الجامعة االردنية 2211
 

 الشبكة العنكبوتية )االنترنيت(

 . بين الواقع والخيال . نشر بموقع:2228االحمدي ، نرجس .  -

- Htt://www. Siironline. Org/ alabwab/ mohaderat (12)/1146.htm 
 

 بحث مقبول للنشر تحت الطبع

. أثر فجوة الغذاء على االمن الغذائي العراقي . مقبول للنشر ، المجلة العلمية  2212عبيد ، رعد .  -

 . ، جامعة ام القرىفي العلوم التطبيقية 

 مصادر من وزارة

الحسابات يرية حصاء وتكنولوجيا المعلومات ، مد. الجهاز المركزي لال2222 . وزارة التخطيط -

 القومية ، العراق .
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 .  PhD. Thesisواذا كانت اطروحة دكتوراه يتغيير الـ -

 الجداول 

 يكتب رقم وعنوان الجدول في االعلى 

 ( الناتج المحلي االجمالي 1جدول )

 تماد على تقدير دالة التكاليف اسفل الجدول يكتب المصدر : احتسبت باالع

Table (1) : The economic efficiency and price wheat crop 

 وفي نهاية الجدول تكتب 

Source : calculated based and the estimated cost function . 

 االشكال والصور 

 يكتب رقم وعنوان الشكل أسفلة    

 ( اثر عرض النقد على التضخم 1الشكل )

Figure 2 : 

 الحواشي 

مرتفعة عن السطر ، وترقم الحواشي داخل المتن اسفل الورقة يشار الى الحاشية في المتن برقم بين قوسين    

 ( مع بداية كل صفحة جديدة.1رقم )ومفصولة بخط ويعاد ترقيم الحواشي ابتداء من ال

 حقوق النشر 

 ( نقل الملكية الفكرية للناشر )مجلة االدارة واالقتصادفي حالة قبول البحث للنشر ، فأن الباحث يوافق على  

    

 


