
 شـروط النشــر في مـجـــلة مـركــز بحوث التقـنيات االحيــائيـــــة

 المختلفة االخرى ذات العالقة .صة في مجال الهندسة الوراثية ومجاالت التقانه الحيوية تخصتقبل البحوث الم .1

% ويختم من جهة عمل 20يتم تقديم طلب رسمي بالنشر وتعهد بعدم استالل البحث فوق النسبة المقررة  .2

 الباحث .

 . يشترط في البحث ان ال يكون قد نشر او قدم للنشر في اي مجلة اخرى .3

وممكن رفض البحث اذا تم رفضه من . تخضع البحوث للتقويم حسب االصول العلمية المتبعة قبل قبولها للنشر 4

 .مقيم واحد على االقل وحسب رأي هيئة التحرير

ى ان ال تزيد عل (فقط  االنكليزية اللغة)ب( C.D) قرص مدمج وعلى رمطبوعة بالكومبيوت بنسختينالبحث . يقدم 5

وعند قبول البحث يقدم البحث بعد  (one block) والطباعة  تكون بعمود واحد( A4( صفحة حجم )12على )

عنوان )( بعد اعتماد مالحظات المقيمين وينظم البحث وفق الترتيب اآلتي: C.D) التعديل على قرص مدمج

ملخص البحث   - ومتضمنا القسم العلمي والبريد االلكتروني لكل باحث وعنوان العمل سم الباحثينا -البحث 

 المراجع( بأحدى اللغتين  –النتائج والمناقشة  -المواد وطرائق العمل –)المقدمة  – (العربية واالنكليزية باللغتين

 . 10للعنوان والباقي  12وحجم الخط 

 العلمية المعروفة على ان تكتب كاملة اول مرة في متن البحث . يمكن استعمال المختصرات . 6

 كلمة ويذكر فيه ما يلي :  200الملخص ال يزيد عن  . 7

back ground, objective, setting, materials &methods results conclusion 

خالي من ويكون  ناقشتهاوم ، االستنتاج، المواد وطرق العمل، النتائجالبحثالهدف من خلفية عن الموضوع ، 

 المراجع ويكتب كفقرة واحدة.

تدرج في قائمة المراجع حسب  (  )قوسين . يشار الى المراجع في متن البحث بارقام متسلسلة توضع بين 8

 وتكتب كما في المثال االتي:تسلسل ظهورها في المتن 

1.  AL-Dujaily SS, Alwan N S. relationship between antiMullerian ovarian 

hormone,activin-A,and follistatin hormones levels with pregnancy rate following 

intrauterine insemination. Iraqi J. Embryos and Infertility Researches. (2013); 

3(6):9-14. 

 د اول اشارة لها .مطبوعة ضمن البحث وتظهر مباشرة بع ملونة و. تكون كافة االشكال والجداول والصور9

 Self. يشترط ان تكون الجداول واالشكال والصور المستخدمة في البحث واضحة العنوان والمعنى )10

explanatoryتكون االشكال والجداول عبارة عن تكرار  ال تقبل التأويل لمعنى اخر ، وان ال( ومفهومة بدقة و

 فقط .لبعض ، اي انه يعبر عن النتيجة بأسلوب واحد ابعضها ل

. يكون عنوان الجداول مكتوبا فوقه اما االشكال والصور فيكون العنوان تحتها وباستخدام حروف من حجم 11

(10. ) 

 . يشار الى البحث في الهامش اذا كان مستالً من رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه الحد الباحثين .12

. باكتمال آلية التقويم العلمي واللغوي ودفع اجور التقويم والنشر يزود الباحث بكتاب مختوم يؤكد قبول البحث 13

 للنشر وليس بالضروري تحديد المجلد وعدد المجلة  الذي سينشر فيه .

عن نصف  صعودا 2005عدد المراجع من سنة  ان ال يقل يشترط. نظرا الهمية حداثة المعلومات للبحث العلمي 14

 . ي البحث المراجع المعتمدة ف

يقل عدد المراجع الان  يشترط. ألهمية المراجع العالمية التي سبقتنا الى تفاصيل دقيقة وعديدة في العلم ، 15

 االجنبية عن ثلثي عدد المراجع المعتمدة في البحث .



قتصادي في العراق لقاء اجور مالية . يمكن نشر االعالنات التي تسهم في اظهار الجانب العلمي والصناعي واال16

 تقدمها الجهة المستفيدة تحددها هيئة التحرير.
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 يرجى اتباع التسلسل التالي في كتابة البحث :

 

 bold 12اسم البحث باللغة االنكليزية      حجم الخط 

 bold 12حجم الخط    اسم البحث باللغة العربية      

 bold 10 اسم الباحثين باللغة االنكليزية      حجم الخط

  عادي 9 باللغة االنكليزية حجم الخط وبضمنه القسم العلمي مكان عمل الباحثيين

 بولد  10 اسم الباحثيين باللغة العربية        حجم الخط

 عادي  9مكان عمل الباحثيين باللغة العربية حجم الخط

 عادي 9 حجم الخط باحثيينوين االلكترونية للالعنا

Abstract          12 حجم الخط bold 

 bold  12حجم الخط          لخصالم

Introduction   عادي  12باللغة االنكليزية حجم الخط 

Material and Method  عادي  12باللغة االنكليزية حجم الخط 

 الى نهاية البحث باللغة االنكليزية

 ت مهمةمالحظا

  نوع الخطTimes New Roman 

  الجداول بدون اطارات 

  بدون فراغات بين الفقرات 

  وفي اللغة االنكليزية لالسفل  ،الفارزة في اللغة العربية تكون لالعلى ,   

 يشار الى البحث في الهامش اذا كان مستالً من رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه 

 ادي عودة البحث من المطبعة وبالتالي تأخيرنشره الى عدد الحق يرجى االلتزام بالشروط اعاله لتف 

 9وبحجم خط بعد الملخص العربي وباللغة االنكليزية بعد الملخص االنكليزي  كلمات المفتاحيةتذكر ال bold 
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