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 تعهد الملكية الفكرية

 

 ...  صاحب البحث الموسوم...... ......... ......اني الباحث  .............................................

 .................................(...... ........... )...........................................................بـ  

اتعهد بأن البحث أعاله قد أنجز من قبلي لم يقدم للنشـ  للم ينشـ   ي أم مجلأ أى أ أل ممتم  

 .الع اقيأ جمعيأ الليزرلىارجه لأرغب  ي النش   ي مجلأ أ ي داىل الع اق 
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 االسم : 

 التأريخ : 

 رقم الموبايل : 

 الب يد األليكت لني : 
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 ..........................................................(....... ..... بـ )........................................ 

 .جمعيأ الليزر الع اقيأمجلأ الى  لكت لنيالورقي لاأل اتعهد بنقل حقوق النقل لالتوزيع لالنش 
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 االسم : 
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 تعليمات النشر
ان تكون معتمدا للمتخصصين والهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد والمؤسسات االخرى في  العراقيةجمعية الليزر  تطمح     

 العلوم والمعارف الحديثة والمنجزات العلمية في تخصصات المجلة، علما بان البحوث التي تقبل للنشر محكمة الغراض الترقية العلمية.

  

 والرصينة وفق الشروط اآلتية:بنشر البحوث القيمة  جمعية الليزر العراقية ترحب

 

 حص ا.  المجلألتختص بمجال تخصصات  ،ان تكون البحوث جديدة للم يسبق نش ها ال قبولها للنش   ي مجلأ اى أ ال ممتم  .1

 لتقويم العلمي.لتخضع البحوث المقدمأ للنش   .2

 24كلمأ ل  12-10،  ي كل سط  من A4من لرق قياس  بين االسط  لعلى لجه لاحد  (1.5)يقدم اصل البحث بثالث نسخ بمسا أ  .3

لللغأ االنكليزيأ  ،(Simplified Arabic)، ليكون نوع الخط للغأ الع بيأ (word) ي الصفحأ الواحدة، لمطبوعأ بب نامج  اسط 

(Times New Roman). 

 . (12)ل ي الهوامش  ،(14)  يكون اما حجم الخط  ي المتن ،(16)االى أ  لللعنواناتال ئيسيأ  للعنواناتحجم الخط  .4

 تكتب المصادر بط يقأ الساعأ.  .5

االف   (5,000)ليستقطع مبلغ قدره    ،صفحأ للبحث المقدم للنش  بما  ي ذلك الجدالل لالمواد التوضيحيأ  (15)اليزيد عدد الصفحات عن   .6

 دينار عن كل صفحأ زائدة عن عدد الصفحات المحددة.

 تضمن البحث:يجب ان ي .7

 ن.يه االيميل لالكلمات المفتاحيأ لاسم الباحث / الباحثالعنوان ليذك  تحت ➢

ليوضع  ،كلمأ للغتين (250)على ان اليزيد عدد الكلمات  ي المستخلص عن  لاإلنكليزيأ،مستخلص البحث باللغتين الع بيأ  ➢

  ي رأس المستخلصين العنوان مع اسم الباحث لمكان العمل.

 المقدمأ لاهميأ البحث لتدمج معهما مشكلأ البحث. ➢

 االهداف لالف لض.  ➢

 منهج البحث. ➢

 التحليل(. من دلنع ض النتائج  ي الباب ال ابع يكون من ىالل الجدالل  قط ) ➢

 النتائج لالمناقشات. ➢

 قائمأ المصادر.  ➢

 ت(.المالحق )ان لجد ➢

 توضيحيأ. بعنواناتت قم جميع االشكال لالجدالل على التوالي  ي البحث لتزلد  ➢

لعليه اج اء التعديالت لاعادتها بالصيغأ  ،يتم اعالم الباحث بنتيجأ التقويم المطلوب تعديلها عند لرلدها من المقوم مباش ة ➢

 وم على النسخأ النهائيأ المعدلأ لغ ض النش . تحلي، (CD)النهائيأ بعد التعديل بنسخأ مستنسخأ لاحدة لعلى ق ص ليزرم 

 تهمل البحوث التي التطابق التعليمات الخاصأ بالمجلأ.  ➢

 سواء قبلت ام لم تقبل.أالتعاد البحوث الى اصحابها  ➢

   .التخصصحسب التعليمات الصادرة من الجهات ذات بتستقطع اجور النش  ل .8
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 دليل المؤلفين
 تستقبل المجلأ البحوث لالدراسات التي تكون ضمن تخصصها حص ا.  .1

 للم يسبق نش ه  ي مجلأ ال ام لسيلأ نش  اى أ.  ،ان يكون البحث المقدم للنش  قيما ال اصيال .2

 يعطي المملف حقوقا حص يأ للمجلأ تتضمن النش  لالتوزيع الورقي لاالليكت لني لالخزن لاعادة االستخدام للبحث.  .3

 زيد عدد صفحات البحث المقدم للنش  على ىمس عش ة صفحأ. ي ال .4

 ت سل البحوث للمجلأ عب  ب يدها االليكت لني. .5

سم من جوانب الصفحأ   2لبهيئأ عمودين منفصلين مع ت ك مسا أ  (A4)لبحجم صفحأ  (LaTex)ال  (word)الـ  الم سل للنش  بب نامج  يكتب البحث .6

 .14لبحجم  Times New Romanاالربعأ ليكتب متن البحث بنوع ىط 

 كلمأ. ( 250يقدم ملخص للبحث باللغأ االنكليزيأ ل ي صفحأ مستقلأ لان اليتجالز عن ) .7

 ان تحتوم الصفحأ االللى من البحث على المعلومات اآلتيأ:  .8

 عنوان البحث. ➢

 اسم المملف / المملفين لجهات االنتساب.  ➢

 الب يد االليكت لني للمملف / المملفين. ➢

 الملخص.  ➢

 الكلمات الدالليأ )المفتاحيأ(.  ➢

 . Bold 16لحجم    Times New Romanيكتب عنوان البحث متم كزا  ي لسط الصفحأ لبنوع ىط  .9

 . Bold 12لحجم  Times New Romanيكتب اسم المملف / المملفين متم كزا  ي لسط الصفحأ لبنوع ىط  .10

 . Bold 12لحجم   Times New Romanتكتب جهات االنتساب للمملف / المملفين بنوع ىط  .11

 . Bold 12لحجم  Times New Romanالب يد االليكت لني بنوع ىط  عنواناتتكتب  .12

 . ,Bold Italic 12لحجم  Times New Romanص البحث بنوع ىط يكتب ملخ .13

 . ,Justify Italic 11لحجم   Times New Romanتكتب الكلمات الدالليأ التي اليتجالز عددها عن ىمس كلمات بنوع ىط   .14

 جهات االنتساب تثبت كاالتي )القسم،الكليأ،الجامعأ،المدينأ،البلد( لمن دلن مختص ات.  .15

 ستشهادات عند كتابأ البحث.تجنب المختص ات لاال  .16

 عدم ذك  اسم المملف / المملفين  ي متن البحث على االطالق.  .17

 يكتب اسم الشكل تحته متم كزا، اما الجدلل  يكون عنوانه متم كزا  وقه.  .18

  ي االشكال البيانيأ.  scanتكون ال سوم لالصور لالمخططات ملونأ للاضحأ لذات دقأ عاليأ مع م اعاة لضعها  ي م بع نص لي اعى عدم استعمال  .19

أ المع ل أ  تذك  المصادر  ي متن البحث بت قيمها لبحسب االسبقيأ، كما تكتب المصادر  ي نهايأ البحث لت تب طبقا الحدأ ط ق ت تيب المصادر العالمي  .20

(Harvard, MLA, APA, Vancouver, IEEE)  . 

 ل ال الصور لغي ها يجب ان تثبت لبشكل دقيق  ي قائمأ المصادر لبالعكس. كل الدراسات التي تم االستشهاد بها ىالل متن البحث ال الجدال .21
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 دليل المقومين
المرسل اليه يقع ضمن تخصصه العلمي او ال، فاذا كان البحث ضمن قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوم التأكد فيما اذا كان البحث 

المقوم  تخصصه العلمي، فهل يمتلك المقوم الوقت الكافي التمام عملية التقويم، اذ ان عملية التقويم يجب ان التتجاوز عشرة ايام، وبعد موافقة 

 ملية التقويم وفق المحددات اآلتية:على اجراء عملية التقويم واتمامها خالل المدة المحددة، يرجى اجراء ع

 

 هل ان البحث قيم ال اصيل لدرجأ يجب نش ه بالمجلأ. .1

  يما اذا كان البحث يتفق مع السياسأ العامأ للمجلأ لضوابط النش   يها. .2

 هل ان  ك ة البحث متناللأ  ي دراسات سابقأ ؟ اذا كان الجواب نعم، ي جى االشارة الى تلك الدراسات. .3

 تعبي  عنوان البحث عن نفسه لمحتواه.مدأ  .4

 بيان  يما اذا كان ملخص البحث يصف بشكل لاضح مضمون البحث ل ك ته. .5

 هل تصف المقدمأ  ي البحث ماي يد المملف الوصول اليه لتوضيحه بشكل دقيق، لهل لضح  يها المملف ماهي المشكلأ التي قام بدراستها. .6

 ىالل بحثه بشكل علمي لمقنع. مناقشأ المملف للنتائج التي توصل اليها .7

 يجب ان تج أ عمليأ التقويم بشكل س م لعدم اطالع المملف على ام جانب  يها. .8

 اذا اراد المقوم مناقشأ البحث مع مقوم آى   يجب ابالغ رئيس التح ي  بذلك. .9

للنش ، ليجب ان ت سل مالحظات المقوم يجب ان التكون هناك مخاطبات لمناقشات مباش ة بين المقوم لالمملف  يما يتعلق ببحثه الم سل   .10

 الى المملف من ىالل مدي  التح ي   ي المجلأ. 

 اذا رأأ المقوم أن البحث مستل من دراسات سابقأ، توجب على المقوم بيان تلك الدراسات ل ئيس التح ي   ي المجلأ.  .11

لبحث من عدمه، كما ي جى من المقوم االشارة لبشكل ان مالحظات المقوم العلميأ لتوصياته سيعتمد عليها لبشكل رئيس  ي ق ار قبول ا  .12

دقيق الى الفق ات التي تحتاج الى تعديل بسيط ممكن ان تقوم به هيئأ التح ي  لالى تلك التي تحتاج الى تعديل جوه م يجب ان يقوم بها 

 المملف نفسه. 

 

 

 

 

 

 


