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  زاخو جامعة مجلة في النشر تعلیمات
    

ي، یمیللتق وخاضعة النشر لقواعد مستوفیة المجلة في المنشورة البحوث تكون ان یجب م العلم  او نشرت ان یسبق ول
ث یتبع وان ومقدمة، خالصة البحث یتضمن ان ویجب اخرى، جھة ایة الى للنشر قدمت ة الباح دة طریق ا موح  ومنھج

 ً  عن صفحاتھ عدد تتجاوز ال وأن علیھا، اعتمد التي والمصادر الیھا توصل التي النتائج یحدد وان البحث، في واضحا
  .اإلنسانیة ثوبحلل صفحة وعشرین ستة )26(و العلمیة، ثوحللب بالنسبة صفحة عشر ستة )16(
  

  :البحث وترتیب بشكل الخاصة التعلیمات
 :المضمون .1

ب ا یكون ان یج نمط مطبوع ادي( ب ي (األسطر تباعد ،)14( حجم ،)Traditional Arabic( خط ،)ع  ،)12 تقریب
  ).مضبوطة( المحاذاة

 : الھوامش .2
  .البحث اخر في الھوامش تكتب

  :الصفحة اعداد .3
ن)سم 2.5( ترك مع) A4( حجم ورق على البحث یطبع ین م م 2( ،الصفحة یم ن) س ار م م 3(و الصفحة یس ن)س  م

  .السفلى و العلیا تینجھال
  :الصفحات ارقام .4

  .الصفحة أسفل وسط في الصفحات رقامأ تكتب
  :العناوین .5

ب وانال یكت ي عن ث الرئیس ط  للبح ارز بخ ط ب فحة وس ل ،الص ون ان ویفض امال یك را، ش وع ومختص ط ن  الخ
)Traditional Arabic( بحجم و )اوین كذلكو.)15 ة العن ل الرئیس ث داخ م فتكتب البح ارز وبخط )15( بحج ي ب  ف

  .الصفحة یمین على بارز وبخط) 14( بحجم فتكتب البحث داخل ویةالثان العناوین أما الصفحة، وسط
  
  :الباحث اسم .6
 الخط نوع ،الصفحة وسط في  للبحث الرئیسي العنوان تحت عملھم عناوینو )الباحثین( الباحث اسم بتیك
)Traditional Arabic (حجم،)11(.  
  
  )االتي المثال انظر(

2اھرظ فتاح ریبر و 1أمین علي محمد  
.العراق -العراق كردستان اقلیم -دھوك جامعة -االقتصاد و االدارة كلیة - االعمال رةادا قسم  1 

.العراق -العراق كردستان اقلیم - دھوك جامعة - االقتصاد و االدارة كلیة- االقتصاد قسم   2 
  
  :الخالصة .7

ث یكتب ً  الباح ا ھ ملخص ح ، لبحث ھ یوض ار فی دف باختص ث ھ ائج البح م والنت یاتال وأھ ى توص د ان عل ات التزی  كلم
د ،)12(حجم ،) Traditional Arabic( بخط الخالصة كتبت و كلمة، ثالثمائة) 300( عن الملخص (  األسطر تباع

رد ب ،)مف ى یج ث عل ار الباح ا اختی ل ال م ن یق ع ع ات أرب ة كلم تم دال تخدامھا لی اتیح اس ث كمف ب ،للبح  تكت
  .صةالخال نھایة في )12(حجم مائل، ) Traditional Arabic(بخط

  
  )اآلتي المثال انظر(

  .الدول النامية، منظمة التجارة الدولية، القانون التجاري ، التجارة الدولية
  

 مكتوبا البحث كان ان االنكلیزیةو الكردیة باللغتین للبحث ملخصا البحث نھایة فى الباحث یكتب ان الضروري من
 مكتوبا كان ان والكوردیة بالعربیة او الكردیة، باللغة توبامك البحث كان ان واالنكلیزیة بالعربیة العربیة،او لغةلبا

 .االنكلیزیة باللغة
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  :والجداول الصور .8
 د التي واالشكال الجداول جمیع ترقم رد ق ع البحث، في ت ى وتطب ع منفصلة، اوراق عل  وبواق

بو المضمون على یدل عنوان جدول لكل ویعطى صفحة، كل في جدول ط اعاله في یكت  بخ
رائط او بیانیة خطوط عن عبارة تكون قد التي االشكال اما بارز، ور او خ ع ص ل فتوض  داخ

  .الشكل اسفل توضع المضمون على تدل بعناوین وتعنون وترقم، البحث صفحات
  

  :المعتمدة العلمیة المصادر
 التفاصیل كل فتكتب العلمیة للبحوث بالنسبة ،المصادر كتابة في العلمیة طریقةال استخدام یفضل* 

 بدایة في) سم1(فراغ یترك الواحد، السطر المصادر احد عنوان تجاوز حال وفي بالمصادر، المتعلقة
  : التالي النحو على المعلومات وترتب التالي رالسط

  . المؤلفین أو المؤلف اسم.  أ
  . النشر تاریخ.  ب
  ) .بحث أو كتاب( المصدر اسم.  جـ
  .العلمیة لألبحاث النسبةب والمجلة ، للكتب بالنسبة النشر دار.  د
  

  : اآلتیة األمثلة في مبین ھو وكما
ة دراسة ،)م 2006 - ھـ1423( ، المقصود عبد محمد المقصود عبد. د - رفیة البنی وء في الص  ض

  .بیروت للموسوعات، العربیة الدار ،1،ط الوصفیة اللسانیات
  

ام د.أ - عید حس ي س وال(، النعیم ـ1423 ش انون- ھ اني ك و)م 2003 الث دماء د،جھ ي الق ة ف  دراس
رة ،السنة ،دبي والتراث الثقافة آفاق مجلة، الصوتي المقطع دد العاش ون ،الع فحات األربع :  ،الص

)65-87.( 
 النحو وعلى. والمتبعة المعروفة التقلیدیة بالطرق مصادرھا فتكتب اإلنسانیة للبحوث بالنسبة أما*

  :التالي
 الطبع، سنة ،)والدولة النشر دار( الطبع مكان لطبعة،ا رقم المصدر، اسم المؤلفین، أو المؤلف اسم
  .المصدر اسم بعد الجزء فیكتب متعددة أجزاء من المصدر كان إن وأما. الصفحة رقم
  
  : االنترنیت* 

ت على الباحث اعتماد حالة في ھ االنترنی وع علی ى الرج اث إل ة األبح یم الخاضعة العلمی  العلمي، للتقی
   . االلكترونیة العلمیة والمراجع والكتب االلكترونیة المجالت مثل رنیتاالنت ةشبك على والمنشورة

الث مع زاخو جامعة مجلة إلى ویسلم) CD( قرص على البحث یحفظ. 9 خ ث ا ،مطبوعة نس  بشكل إم
  :البریدي المجلة عنوان طریق عن یرسل أو ، مباشر

  
  العراق – كردستان إقلیم

  12: ب ص /زاخو جامعة
  زاخو جامعة مجلة ریرتح ھیئة سكرتاریة

  : اللكترونيا البرید

                                               Tel: 00964 62 7650575 
 

  .فقط القیم أو ألصیلا مستوى الى تقویمھا یرتقي تيال األبحاث المجلة تنشر: مالحظة

Email: juoz@uoz.edu.krd Website:
 http://uoz.edu.krd/juoz_hum.php

 


