
 الفراهيدي يجب ان يتوفر بها االتي : آدابشروط النشر االكاديمية في مجلة 

ً على الحاسوب، وتزود هيئة التحرير بثالث نسخ منه مع نسخة على قرص  -1 ان يكون البحث مطبوعا

 . (CDليزري )
 

( صفحة من الحجم العادي 15( صفحة وال تقل عن )25ان ال تزيد عدد صفحات البحث عن ) -2

(A4) ( عشرة االف دينار عن كل صفحة 10ويستثنى من ذلك النصوص المحققة على ان يدفع الباحث مبلغ )

 اضافية.
 

أال يكون البحث قد سبق نشره على أي نحو كان أو تمَّ إرساله للنشر في مجلة أخرى، وان يوضع الباحث  -3

 عنوان بريده االلكتروني. تحت اسمه
 

مين على بحثه وفق التقارير المرسلة إليه وموافاة المجلة بنسخة يلتزم الباحث بإجراء تعديالت المحك -4

 ( يوماً.15معدلة في مدة ال تتجاوز )
 

يخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صالحيتها للنشر أو عدمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من  -5

 تأريخ وصوله لهيئة التحرير.
 

 تنشر.ال ترد األبحاث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم  -6
 

بات في الكلية ويقدم وصل الدفع الى المجلة، ايلتزم الباحث بدفع أجور النشر المقررة الى شعبة الحس -7

كذلك دفع اجور عدم االستالل في رئاسة الجامعة ويقدم البيانات االصلية لنسبة االستالل الى المجلة على ان 

 % من اجمالي البحث.15ال تتجاوز 
 

والقواعد المرعية في البحث العلمي على أن يكون البحث خالياً من األخطاء  يجب اتباع األصول العلمية -8

 اللغوية والنحوية واالمالئية.
 

يلتزم الباحث بعمل وتقديم البحث على وفق القالب المعتمد للمجلة بنوع الخط وحجمه في العنوان والمتن  -9

ية وااللكترونية مراعياً في ذلك تقديم ملخص والهامش حرفياً )وفقاً لمتطلبات النشر الكتروني ( بالنسخة الورق

البحث باللغتين العربية واالنكليزية وكتابة اسم البحث واسم الباحث أو الباحثين المشاركين باللغتين العربية 

والبريد االلكتروني للباحث الرئيسي والباحثين المشاركين ورقم الهاتف للباحث الرئيسي  واالنكليزية

ن وكتابة الكلمات المفتاحية للبحث باللغتين العربية واالنكليزية وكتابة المصادر باللغتين والباحثين المشاركي

عمل الهوامش يكون بنظام تلقائي )تعليقات ختامية( في نهاية البحث)وليس في نهاية  العربية واإلنكليزية كذلك

جهة انتساب الباحث الرئيسي وكتابة  كل صفحة(، ويكون الترقيم مستمراً، مع التدقيق في تسلسل الترقيم.

 .  ( / المدينة والباحثين المشاركين الكاملة ) الجامعة / الكلية / القسم
 

على الباحث ارسال البحث واجراء التعديالت المطلوبة من قبل المحكمين على وفق القالب المذكور في  -10

 . (jaa@tu.edu.iq: ) العنوان االتيآنفاً على ايميل المجلة العتماده كنسخة نهاية قبل النشر على  13الفقرة 
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 شروط تنضيد البحث على قالب المجلة الرسمي

/ حجم الخط :   Time New Romعنوان البحث باللغتين بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة العربية )نوع الخط :  -1

22 ) 

/   Time New Romعنوان البحث باللغة اإلنكليزية فقط بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة اإلنكليزية )نوع الخط :  -2

 ( 22حجم الخط : 

/ حجم  Time New Romanالملخص باللغتين بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة العربية ) نوع الخط :  -3

 ( . 12الخط : 

 Time Newسبة للبحوث المكتوبة باللغة اإلنكليزية ) نوع الخط : الملخص باللغة اإلنكليزية فقط بالن -4

Roman  : 12/ حجم الخط . ) 

تي تحتوي على )الملخص ومعلومات الباحث ..الخ( في البحوث لتضاف صفحة المكتوبة بالعربية اال  -5

 . المكتوبة باللغة اإلنكليزية

/  Time New Romanربية ) نوع الخط : بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة العاسم الباحث باللغتين  -6

 ( . 41حجم الخط : 

 Time Newاسم الباحث باللغة اإلنكليزية فقط بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة اإلنكليزية ) نوع الخط :  -7

Roman  : 41/ حجم الخط . ) 

 .(  14 حجم الخط : / Simplified Arabic) نوع الخط :  باللغة العربيةالمكتوبة البحوث  نص  -8

 ( . 14/ حجم الخط :  Time New Romanالبحوث المكتوبة باللغة االنكليزية ) نوع الخط :  نص -9

وتشمل جميع البحوث المكتوبة بالعربية  ة / القسم / المدينة (ي) الجامعة / الكل معلومات الباحثين -10

 . ( 9/ حجم الخط :  Time New Roman) نوع الخط :  واإلنكليزية 

على البحث واستنتاجات البحث ويجب ان ال تقل عن خمسة : الكلمات الداللية للبحث يجب ان تدل  -11

باللغتين بالنسبة للبحوث و كلمات الداللية والكلمة الداللية ربما تتكون من كلمة او كلمتين او ثالث او اكثر

 ( . 9/ حجم الخط :  Time New Romanالمكتوبة باللغة العربية ) نوع الخط : 

الكلمات الداللية للبحث يجب ان تدل على البحث واستنتاجات البحث ويجب ان ال تقل عن خمسة  -12

كلمات الداللية والكلمة الداللية ربما تتكون من كلمة او كلمتين او ثالث او اكثر باللغة اإلنكليزية فقط بالنسبة 

 ( . 9/ حجم الخط :  Time New Roman: للبحوث المكتوبة باللغة اإلنكليزية ) نوع الخط 

 /Arial (Body CS)الهوامش للبحث باللغتين بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة العربية  ) نوع الخط :  -13

 ( . 9حجم الخط : 

 Arialالهوامش للبحث باللغة اإلنكليزية فقط بالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة اإلنكليزية ) نوع الخط :  -14

(Body CS)/ 9م الخط : حج . ) 

 األكاديميالبريد االلكتروني للباحث الرئيسي والباحثين المشاركين ويفضل ان يكون البريد االلكتروني  -15

 .  xxx@uox.edu.iq مؤسسته االكاديمية. مقال : نطاق على

 ان يكون الرقم فعال  . يشترط. رقم الهاتف للباحث الرئيسي والباحثين المشاركين -16
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2- The Number of Article pages shall not exceed (25) pages and not less than (15) pages of the 

Normal size (A4), Except for the Texts realized that the Author pay the amount of  ( ten thousand 

dinars ) for each additional page . 
 

3- The Article should not have been published in any way or was sent for publication in another 

Journal, and that the Author put under his name his E-Mail address . 
 

4- The Author is committed to make amendments to the arbitrators on his Article according to the 

reports sent to him and provide the Journal with a modified version in a period not exceeding (15) 

days . 
 

5- The Authors of the Articles shall be notified of the decision regarding their validity for 

publication or not, within a period not exceeding (three months) from the date of arrival to the 

editorial board . 
 

6- Do not return Articles to the owners, whether published or not published . 
 

7- The Author shall pay the published publishing fees to the Accounts Division at the College and 

submit the payment receipt to the Journal. He shall also pay the fees of non-reliance on the University 

Presidency and submit the Original Data of the percentage of the admittance to the journal, provided 

that it does not exceed 15% of the total research . 
 

8- The scientific principles and rules in scientific research must be followed, provided that the 

research is Empty from linguistic, grammatical and spelling mistakes . 
 

9- The Author is committed to the work and submit the Article according to the template adopted for 

the Journal type font size in the title and the text and margin literally (according to the requirements 

of Electronic Publication) Paper and Electronic Version taking into account the submission of the 

Abstract of the Article in both Arabic and English and write the name of the Article and the name of 

Author or Authors participating in Arabic, The Author and the Phone Number of the principal Author 

and the Authors involved, writing the Article Keywords in both Arabic and English, and writing the 

sources in both Arabic and English. Be automatic (endnotes) at the end of the Article (not at the end of 

each page), and the numbering continues, with punctuation checking. And the writing of the main 

investigator and the full participant Authors (University / College / Department / City) . 
 

10- The Author should send the Article and make the required amendments by the arbitrators in 

accordance with the template mentioned in paragraph 13 above on E-Mail of the Journal to be 

approved as an end copy before publication at the following address: (jaa@tu.edu.iq) . 

 

 

 

 

 

 

 

emplateT Journalfficial Oon the Article Terms of the  

 
1- Article title in both languages (Arabic & English) for Articles written in Arabic (Font type: Time 

New Rom / Font size: 22) . 
 

2- Article title in English only for Articles written in English (Font type: Time New Rom / Font size: 

22) . 
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3- Abstract in both languages (Arabic & English) for Articles written in Arabic (Font type: Time 

New Roman / Font size: 12) . 
 

4- Abstract in English only for Articles written in English (Font type: Time New Roman / Font size: 

12) . 
 

5- Do not add a page written in Arabic containing the (Abstract and information Author .. etc) in 

Articles written in English . 
 

6- Name of the Author in both languages (Arabic & English) for Article written in Arabic (Font type: 

Time New Roman / Font size: 14) . 
 

7- Name of the Author in English only for Article written in English (Font type: Time New Roman / 

Font size: 14) . 
 

8- Article Text written in Arabic (Font type: Simplified Arabic / Font size: 14) . 
 

9- Article text written in English (Font type: Time New Roman / Font size: 14) . 
 

10- Information of the Authors (University / College / Department / City) and includes all research 

written in Arabic and English (Font type: Time New Roman / Font size: 9) . 
 

11- Keywords for Article must indicate: the Article and Article conclusions must be not less than five 

Keywords and the Keywords may consist of a One word or two word or three word  or more and in 

two languages )Arabic & English( for Article written in Arabic (Font type: Time New Roman / Font 

size: 9) . 
 

12- Keywords for Article must indicate : The Article and the Article conclusions must be not less 

than five Keywords. The Keywords may consist of one word or two words or three word or more in 

English only for Article written in English (Font type: Time New Roman / Font Size : 9) . 
 

13- Margins for Article in both languages )Arabic & English( for Articles written in Arabic (Font 

type: Arial Body CS / Font size: 9) . 
 

14- Margins for Article in English only for Articles written in English (Font type: Arial (Body CS) / 

Font size: 9) . 
 

15- E-Mail For Primary Author and Participant Author preferably Academic E-Mail On Domain  his 

academic Establishment. Example : xxx@uox.edu.iq . 
 

16- Phone Number For Primary Author and the Author Participant. Phone Number must be Effective . 
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