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  تعليمات النشر في المجلةتعليمات النشر في المجلة
  
  
  :: الهدف الهدف--١١

تهدف المجلة نشر المعرفة في مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم وتخضع كافة البحوث المنشورة إلى أصول               تهدف المجلة نشر المعرفة في مجال الهندسة والتكنولوجيا والعلوم وتخضع كافة البحوث المنشورة إلى أصول               
  ..التقييم العلمي في مجال النشر والتوثيقالتقييم العلمي في مجال النشر والتوثيق

  ..ؤتمراتؤتمراتتلتزم المجلة بنشر البحوث الجديدة والتي لم يسبق نشرها في أي مجلة أخرى أو في وقائع المتلتزم المجلة بنشر البحوث الجديدة والتي لم يسبق نشرها في أي مجلة أخرى أو في وقائع الم
  :: تعليمات النشر تعليمات النشر--٢٢

تقدم ثالث نسخ من نص المقالة بأحدى اللغتين العربية أو االنكليزية مع عنوان المقالة              تقدم ثالث نسخ من نص المقالة بأحدى اللغتين العربية أو االنكليزية مع عنوان المقالة              : : نص المقالة نص المقالة   --١١
ـ    ـ   وملخص ال يتجاوز ال  مـع    مـع   ((AA44))كلمة باللغتين مكتوبة على وجه واحد من الورق مقـاس           كلمة باللغتين مكتوبة على وجه واحد من الورق مقـاس           ) ) ١٥٠١٥٠((وملخص ال يتجاوز ال

  ..صفحة صفحة ) ) ١٥١٥((ترقيم صفحات المقالة على ان ال يزيد عددها على ترقيم صفحات المقالة على ان ال يزيد عددها على 
  .. توضع تحت أسفل الخالصة باللغتين توضع تحت أسفل الخالصة باللغتين((KKeeyywwoorrdd))يدون الباحث كلمات مرشدة يدون الباحث كلمات مرشدة   --٢٢
) ) مرفوعـة علـى الطابعـة     مرفوعـة علـى الطابعـة     ((ترتب حسب األشارة إليها تباعاً ويشار إليها حسب ظهورها          ترتب حسب األشارة إليها تباعاً ويشار إليها حسب ظهورها          : : المراجعالمراجع  --٣٣

أسم كاتب المقالة حسب المصدر، عنـوان       أسم كاتب المقالة حسب المصدر، عنـوان       : : ويوصف كل مرجع في قائمة المراجع على النحو التالي        ويوصف كل مرجع في قائمة المراجع على النحو التالي        
وفي حالة الكتب يذكر الباحـث،      وفي حالة الكتب يذكر الباحـث،      ). ). الجزء، العدد، السنة، الصفحات   الجزء، العدد، السنة، الصفحات   ((شرت فيها   شرت فيها   المقالة، المجلة التي ن   المقالة، المجلة التي ن   

  ..اسم الكتاب، اسم المؤلف ، اسم الناشر، سنة النشر والصفحةاسم الكتاب، اسم المؤلف ، اسم الناشر، سنة النشر والصفحة
 الخاصة بالمجلة التي تشير إلى عدم نشر البحث أو ارساله للنشر خالل فتـرة   الخاصة بالمجلة التي تشير إلى عدم نشر البحث أو ارساله للنشر خالل فتـرة  استمارة التعهـد استمارة التعهـد ملء  ملء    --٤٤

ويفضل ذكـر   ويفضل ذكـر   . . لباحث الذي تعنون له مراسالت المجلة     لباحث الذي تعنون له مراسالت المجلة     التقييم إلى مكان آخر ويذكر العنوان الكامل ل       التقييم إلى مكان آخر ويذكر العنوان الكامل ل       
  . . البريد األلكتروني ورقم النقالالبريد األلكتروني ورقم النقال

الموافقـة  الموافقـة  لف دينار وعند صدور لف دينار وعند صدور  أ  أ  خمسون  خمسون ))١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠((أجور التقديم   أجور التقديم   يدفع الباحث من داخل القطر      يدفع الباحث من داخل القطر        --٥٥
  ..مائة دوالرمائة دوالر) ) ١٠٠١٠٠((خارج القطر خارج القطر  خمسون ألف دينار ومن  خمسون ألف دينار ومن ))٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠((يدفع يدفع 

دوالر لخارج دوالر لخارج ) ) ٢٥٠٢٥٠((مائة ألف دينار داخل القطر و مائة ألف دينار داخل القطر و ) ) ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠((أجور األشتراك سنوياً في المجلة أجور األشتراك سنوياً في المجلة   --٦٦
  القطرالقطر

  : : تعنون المراسالت إلىتعنون المراسالت إلى  --٧٧
  الجامعة التكنولوجية الجامعة التكنولوجية 

  مجلة الهندسة والتكنولوجيامجلة الهندسة والتكنولوجيا
    ٣٥٠١٠٣٥٠١٠. . بب..صص

   العراق العراق––بغداد بغداد 
ccoomm..uuoott__tteecchhmmaaggaazz@@yyaahhoooo::  EEmmaaiill    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  
  
  
  
  

   تعليمات طبع المقالة تعليمات طبع المقالة
  ..انجانج) ) ١,٥٨١,٥٨((الحاشية من األعلى واألسفل واأليمن واأليسر الحاشية من األعلى واألسفل واأليمن واأليسر   --١١
  ..انجانج) ) ١,١٨١,١٨(( الصفحة  الصفحة رأس وتزييلرأس وتزييل  --٢٢
  AArraabbiicc وباللغـة العربيـة    وباللغـة العربيـة   TTiimmeess  NNeeww  RRoommaannنوع الحـرف المسـتعمل باللغـة األنكليزيـة     نوع الحـرف المسـتعمل باللغـة األنكليزيـة       --٣٣

TTrraannssppaarreenntt. .   
  سمسم) ) ٤٤((الحاشية من األعلى واألسفل واأليمن واأليسر الحاشية من األعلى واألسفل واأليمن واأليسر   --٤٤
   أسود أسود١٤١٤وان البحث بحجم وان البحث بحجم يطبع عنيطبع عن  --٥٥
أسـود  أسـود   ( (باللغـة العربيـة   باللغـة العربيـة   ) ) ١٢١٢(( وبحجم    وبحجم   ))أسود عادي أسود عادي  ( (باللغة االنكليزية باللغة االنكليزية ) ) ١١١١((تكون الخالصة بحجم    تكون الخالصة بحجم      --٦٦

  ))عاديعادي
  باللغة العربيةباللغة العربية) ) ١٢١٢((باللغة االنكليزية وبحجم باللغة االنكليزية وبحجم ) ) ١١١١((تكون المقالة بحجم تكون المقالة بحجم   --٧٧
أكثـر مـن   أكثـر مـن   وإذا شارك وإذا شارك . . وتوضع نجمة على آخر اسم الثالثي للباحث    وتوضع نجمة على آخر اسم الثالثي للباحث    ) ) ١٢١٢((يكتب أسم الباحث بحجم     يكتب أسم الباحث بحجم       --٨٨

باحث فتكتب أسماؤهم في سطر واحد وتترك مسافة كافية بين األسماء وتوضع نجمة على أول أسم                باحث فتكتب أسماؤهم في سطر واحد وتترك مسافة كافية بين األسماء وتوضع نجمة على أول أسم                
وتوضع نجمة على آخر أسم من االسم       وتوضع نجمة على آخر أسم من االسم       . . في الجانب األيسر إذا كان الباحثون يعملون في جهة واحدة         في الجانب األيسر إذا كان الباحثون يعملون في جهة واحدة         

  ..الثالثي لكل باحث إذا كان الباحثون يعملون في الجهات المختلفةالثالثي لكل باحث إذا كان الباحثون يعملون في الجهات المختلفة
للغة العربية توضع النجمة في أسف العمود االيمن ويذكر بعدها محل عمل الباحث             للغة العربية توضع النجمة في أسف العمود االيمن ويذكر بعدها محل عمل الباحث             إذا كان البحث با   إذا كان البحث با     --٩٩

  ..وأسفل العمود األيسر إذا كان البحث باللغة األنكليزيةوأسفل العمود األيسر إذا كان البحث باللغة األنكليزية
وال يقل عـدد  وال يقل عـدد  . .  سم  سم ١١ سم وتفصل بينهما مسافة  سم وتفصل بينهما مسافة ٦٦تطبع المقالة بعمودين عرض كل عمود    تطبع المقالة بعمودين عرض كل عمود      --١٠١٠

  .. سطر سطر٤٢٤٢االسطر في العمود الواحد عن االسطر في العمود الواحد عن 
ها وال يوضع عنـوان الشـكل داخـل         ها وال يوضع عنـوان الشـكل داخـل          المقالة وترتب حسب تسلس     المقالة وترتب حسب تسلس    ررتوضع األشكال في آخ   توضع األشكال في آخ     --١١١١

  ..ويجب ان يالحظ ان تكون الكتابة داخل األشكال واضحةويجب ان يالحظ ان تكون الكتابة داخل األشكال واضحة. . إذا وجدإذا وجد. . االطاراالطار
  : : ويوصف كل مرجع كاالتيويوصف كل مرجع كاالتي. . ترتب حسب األشارة إليها في المتنترتب حسب األشارة إليها في المتن: : المراجعالمراجع  --١٢١٢
. . روف األولى منهـا   روف األولى منهـا   يوضع االسم الثالث في البداية يليه فارزة ثم األسماء األخرى أو الح           يوضع االسم الثالث في البداية يليه فارزة ثم األسماء األخرى أو الح           : : الكتب  الكتب    --١٣١٣

ثم أسم الكتاب ويالحظ ان تكتب كل كلمة من عنوان الكتاب بحرف            ثم أسم الكتاب ويالحظ ان تكتب كل كلمة من عنوان الكتاب بحرف            . . توضع نقطة بين مؤلف وآخر      توضع نقطة بين مؤلف وآخر      
  ..كبير ثم يليه أسم الناشر والسنةكبير ثم يليه أسم الناشر والسنة

يكتب الحرف األول مـن العنـوان       يكتب الحرف األول مـن العنـوان       . . يكتب أسم الباحث كما في الكتب أعاله      يكتب أسم الباحث كما في الكتب أعاله      : : البحوث أو المقاالت  البحوث أو المقاالت    --١٤١٤
العدد، الصـفحات   العدد، الصـفحات   , , ثم أسم المجلة والجزء   ثم أسم المجلة والجزء   . . باسباسمتي اقت متي اقت ويوضع عنوان المقالة بين عال    ويوضع عنوان المقالة بين عال    . . بحرف كبير بحرف كبير 

  ..ثم السنة وتفصل بينهم فوارزثم السنة وتفصل بينهم فوارز
 سـطر    سـطر    كما في الكتب ثم عنوان البحث على        كما في الكتب ثم عنوان البحث على       يكتب أسم الباحث  يكتب أسم الباحث  : : البحوث المسحوبة من األنترنيت     البحوث المسحوبة من األنترنيت       --١٥١٥

  ..مستقل عنوان الموقعمستقل عنوان الموقع
 للبحـوث    للبحـوث   يكتب عنوان البحث على العمود األيمن للبحوث باللغة العربية وعلى العمـود األيسـر             يكتب عنوان البحث على العمود األيمن للبحوث باللغة العربية وعلى العمـود األيسـر               --١٦١٦

ويكتب ويكتب . . في كل صفحات البحث وعلى العمود االيسر لكل صفحات البحوث باللغة االنكليزية           في كل صفحات البحث وعلى العمود االيسر لكل صفحات البحوث باللغة االنكليزية           العربية  العربية  
  ..اسم المجلة والمجلد والعدد في الجهة المقابلة التي كتب فيها عنوان البحث اسم المجلة والمجلد والعدد في الجهة المقابلة التي كتب فيها عنوان البحث 

  .. تحت الخالصة المكتوبة بلغة البحث تحت الخالصة المكتوبة بلغة البحثKKeeyy--wwoorrddssتوضع كلمات مرشدة توضع كلمات مرشدة   --١٧١٧
  



 
 
 

  
  
  
IInnffoorrmmaattiioonn  ttoo  CCoonnttrriibbuuttoorrss  
  
  
11--  AAiimm  aanndd  SSccooppee::  
TThhee  EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  JJoouurrnnaall  iiss  ddeevvootteedd  ttoo  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  
kknnoouulleeddggee  ccoonncceerrnniinngg  eennggiinneeeerriinngg,,  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  rreellaatteedd  sscciieenncceess..  
EEvveerryy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  wwiillll  bbee  rreeffeerreeeedd  ttoo  aanndd  aasssseeeesssseedd  bbyy  rreelleevvaanntt  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ttoo  eennssuurree  
hhiigghheesstt  ssttaannddaarrdd  ppoossssiibbllee..  
TThhee  JJoouurrnnaall  wwiillll  nnoott  ccoonnssiiddeerr  ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ppuubblliisshheedd  oorr  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  
ppuubblliiccaattiioonn  eellsseewwhheerree  iinncclluuddiinngg  ccoonnffeerreenncceess..  
  
22--  AAuutthhoorr''ss  GGuuiiddee::  
11--  AArrttiicclleess  sshhoouulldd  bbee  iinn  EEnngglliisshh  oorr  AArraabbiicc    
22--  MMaannuussccrriipptt  iinn  33  ccooppiieess  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttyyppeewwrriitttteenn  ddoouubbllee  ssppaacceedd  oonn  AA44  ppaappeerr  aanndd  oonn  
oonnee  ssiiddee  oonnllyy..  AAllll  ppaaggeess  iinncclluuddiinngg  ttaabblleess  aanndd  iilllluussttrraattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnsseeccuuttiivveellyy  nnuummbbeerreedd,,  
MMaannuussccrriippttss  sshhoouulldd  nnoott  eexxcceeeedd  1155  ppaaggeess..  
33--  KKeeyywwoorrddss  sshhoouulldd  bbee  wwrriitttteenn  bbeellooww  tthhee  aabbssttrraacctt  iinn  bbootthh  llaanngguuaaggeess..  
44--  RReeffeerreenncceess  aarree  ttoo  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  rraaiisseedd  nnuummbbeerrss  iinn  bbrraacckkeettss  wwrriitttteenn  ccoonnsseeccuuttiivveellyy..  AAtt  tthhee  
eenndd  ooff  tthhee  ppaappeerr,,  tthhee  cciitteedd  lliitteerraattuurree  sshhoouulldd  bbee  lliisstteedd..  TThhee  ffuullll  bbiibblliiooggrraapphhiiccaall  ddaattaa  sshhoouulldd  bbee  
iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr::  
FFoorr  bboooocckkss::  AAuutthhoorr  ttiittllee,,  ppuubblliisshheerr''ss  nnaammee,,  yyeeaarr  ooff  ppuubblliiccaattiioonn,,  ppaaggee  nnuummbbeerr..  
FFoorr  aarrttiicclleess::  AAuutthhoorr,,  ttiittllee  ooff  tthhee  aarrttiiccllee,,  nnaammee  ooff  tthhee  ppeerriiooddiiccaall  ((VVoolluummee,,  nnuummbbeerr,,  yyeeaarr,,  aanndd  
ppaaggee  nnuummbbeerrss))..  
55--  TThhee  ccoonnttrriibbuuttoorr  sshhoouulldd  ssuubbmmiitt  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  tthhee  aarrttiiccllee  hhaass  nneevveerr  bbeeeenn  
ppuubblliisshheedd  oorr  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn  eellsseewwhheerree  dduurriinngg  iittss  eevvaalluuaattiioonn  ppeerriioodd..    
FFoorr  eeaassee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ccoonnttrriibbuuttoorrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ggiivvee  tthheeiirr  ffuullll  aaddddrreessss  pprreeffeerraabbllyy  
tthheeiirr  eemmaaiill  aanndd  mmoobbiillee..  
66--  AAuutthhoorrss  ffrroomm  iinnssiiddee  IIrraaqq  sshhoouulldd  ppaayy  II..DD..  110000000000  bbeeiinngg  aarrttiiccllee  eevvaalluuaattiioonn  ffeeee  aanndd  aauutthhoorrss  
ffrroomm  oouuttssiiddee  IIrraaqq  sshhoouulldd  ppaayy  UUSSDD  110000..  
77--  SSuubbssccrriippttiioonn  ffeeeess::  IInnssiiddee  IIrraaqq  II..DD..110000000000,,  oouuttssiiddee  IIrraaqq  UUSSDD  225500..  
  
CCoorrrreessppoonnddeennccee::  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  
EEnnggiinneeeerriinngg  &&  TTeecchhnnoollooggyy  JJoouurrnnaall,,  
PP..OO..BBooxx..3355001100  
BBaagghhddaadd--IIrraaqq..  
EEmmaaiill::  uuoott__tteecchhmmaaggaazz@@yyaahhoooo..ccoomm    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
  
  
  
  
  
NNootteess  oonn  TTyyppiinngg  tthhee    MMaannuussccrriipptt  

11--  MMaarrggiinnss  44  ccmm..  
22--  HHeeaaddeerr  aanndd  FFooootteerr  33  ccmm..  
33--  MMaannuussccrriippttss  iinn  EEnngglliisshh  sshhoouulldd  bbee  ttyyppeedd  iinn  TTiimmee  NNeeww  RRoommaann  MMaannuussccrriippttss  iinn  

AArraabbiicc  sshhoouulldd  bbee  iinn  AArraabbiicc  TTrraannssppaarreenntt..  
44--  TThhee  ttiittllee  sshhoouulldd  bbee  iinn  ffoonntt  ((1144))  bboolldd,,  EEnngglliisshh  aabbssttrraacctt  sshhoouulldd  bbee  iinn  ffoonntt  ((1111))  aanndd  

AArraabbiicc  aabbssttrraacctt  iinn  ffoonntt  ((1122))  ((BBoolldd))..  
55--  AAuutthhoorr''ss  nnaammee  sshhoouulldd  bbee  ttyyppeedd  iinn  ffoonntt  ((1122))  wwiitthh  aasstteerriisskk  aabboovvee  tthhee  llaasstt  nnaammee  wwhheenn  

tthhee  aauutthhoorrss  aarree  mmoorree  tthhaann  oonnee  tthheeiirr  nnaammeess  sshhoouulldd  bbee  ttyyppeedd  oonn  oonnee  lliinnee  wwiitthh  tthhee  
aasstteerriisskk  aabboovvee  tthhee  aauutthhoorr''ss  nnaammee  oonn  tthhee  lleefftt  iiff  tthheeyy  aarree  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhee  ssaammee  
iinnssttiittuuttiioonn..  IIff  tthheeyy  aarree  nnoott,,  aann  aasstteerriisskk  sshhoouulldd  bbee  aabboovvee  eeaacchh  aauutthhoorr''ss  nnaammee..  AAtt  tthhee  
bboottttoomm  ooff  tthhee  ppaaggee  aann  aasstteerriisskk  iiss  ppllaacceedd  ttoo  iinnddiiccaattee  aauutthhoorr''ss  aaffffiilliiaattiioonn..  

66--  TThhee  ppaappeerr  sshhoouulldd  bbee  ttyyppeedd  iinn  ttwwoo  ccoolluummnnss  ooff  66  ccmm  wwiiddee..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  lliinneess  
sshhoouulldd  bbee  4422  iinn  eeaacchh  ccoolluummnn..  

77--  FFiigguurreess  aarree  aappppeennddeedd  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ppaappeerr  ccoonnsseeccuuttiivveellyy..  FFiigguurree  ttiittlleess  sshhoouulldd  nnoott  
bbee  ppllaacceedd  wwiitthhiinn  tthhee  ffiigguurree..  

88--  RReeffeerreenncceess  aarree  ttoo  bbee  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  rraaiisseedd  nnuummbbeerr  iinn  bbrraacckkeettss..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  
ppaappeerr  tthhee  cciitteedd  lliitteerraattuurree  sshhoouulldd  bbee  lliisstteedd  ccoonnsseeccuuttiivveellyy..  TThhee  ffuullll  bbiibblliiooggrraapphhiiccaall  
ddaattaa  sshhoouulldd  bbee  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr    

99--  FFoorr  bbooookkss  
AAuutthhoorr''ss  ssuurrnnaammee,,  iinniittiiaallss,,  tthhee  ttiittllee,,  ppuubblliisshheerr''ss  nnaammee,,  yyeeaarr  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss    

1100--  FFoorr  aarrttiicclleess  
AAuutthhoorr''ss  ssuurrnnaammee,,  ttiittllee  ooff  tthhee  aarrttiiccllee,,  nnaammee  ooff  tthhee  ppeerriiooddiiccaall  ((vvoolluummee  nnuummbbeerr,,  ppaaggee  
nnuummbbeerrss  aanndd  yyeeaarr))  sseeppaarraatteedd  bbyy  aa  ccoommmmaa..  FFoorr  ppaappeerrss  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  IInntteerrnneett..  

    AAuutthhoorr''ss  ssuurrnnaammee,,  ttiittllee,,  aanndd  oonn  aa  sseeppaarraattee  lliinnee  bbeellooww,,  tthhee  wweebbssiittee..    
  

 


