












تعليمات النشر في مجلة بغداد للعلـــوم
تحضير النص باستخدام برنامج .Word 2007
الطباعة على ورق قياس نوع . A4
نوع الخط .Times New Roman
عنوان البحث (غامق في الوسط) حجم الخط .16
أسماء الباحثين (غامق) حجم الخط. 14
عناوين الباحثين حجم الخط .12
كتابة الخالصة باللغة العربية واالنكليزية.
عناوين الخالصة ،المقدمة ،المواد وطرائق العمل ،النتائج والمناقشة (غامق وحجم الخط .)14
كلمات مفتاحيه تكتب تحت الخالصة.
متن البحث حجم الخط. 12
عناوين الفصول الفرعية حجم الخط  12وغامق.
أسلوب كتابة المصادر:

 -1كتاب بمؤلف واحد ويكون بالصيغة التالية:
السعدي ،حسين علي .2000 .البيئة المائية .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن 307 ،ص.
 -2بحث من مجلة علمية ويكون بالصيغة التالية:
السعدي ،حسين علي و الالمي ،علي عبد الزهرة و قاسم ،ثائر ابراهيم .1999 .دراسة الخواص البيئية ألعالي نهري دجلة والفرات
و عالقتهما بتنمية الثروة السمكية في العراق .مجلة أبحاث البيئة و التنمية المستدامة.31-20:)2(6 ،
 -3رسالة جامعية وتكون بالصيغة التالية:
الربيعي  ،ميادة عبد الحسن جعفر .1997 .دراسة بيئية عن نهر العظيم وتأثيره على نهر دجلة .رسالة ماجستير ،قسم علوم
الحياة ،كلية التربية للبنات ،جامعة بغداد 106 ،صفحة.
 تكتب المصادر باألرقام حسب تسلسل ورودها داخل المتن وبهذا الشكل ] [1أي القوس المربع.
 -1اختصار اسماء المجالت العلمية ( : )Abbreviation Journalsيرجى مراجعة الموقع لمعرفة المختصرات
http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/
 توضع الجداول واألشكال ضمن النتائج وليس في نهاية البحث.
 يرسلللل البحلللث علللن طريلللق ايميلللل المجللللة ()bsj@csw.uobaghdad.edu.iqويمكلللن تحميلللل البحلللث الكترونيلللا ملللن نافلللذة
( )Submissionمن خالل موقع المجلة.
 األرقام جميعها باالنكليزية)ARABIC NUMERALS(.
 يرجى تزويد المجلة برقم الهاتف األرضي والنقال والعنوان البريدي( ) e-mailللباحث الذي يتابع نشر البحث.
 يشترط ان تكون نسبة  %50من المصادر حديثلة النشلر وتقلع ضلمن السلنوات الخمسلة االخيلرة عللى ان تلذكر عللى االقلل بحلث
واحد منشور في مجلة بغداد للعلوم.
 ال تقبل المعلومات المستلة من مواقع شبكة االنترنيلت وننملا فقلط تلل التلي تعتملد عللى األبحلاث المنشلورة فلي مجلالت عالميلة أو
محلية وكتب و اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير.
 يستوفى مبلغ ( )50000دينار عند استالم البحث و ( )75000بعد استالم القبول ،ويسلم للباحث عند نشر البحث مجللة ملع خمسلة
مستالت.
 كل البحوث تخضع لفحص ( الكشف عن االستالل) لذا نرجوا من البلاحثين اللذين يرملون النشلر فلي المجللة التاكلد ملن االسلتالل
عبر برامج  Plagiarism Detectorقبل ارسالها للمجلة.
مجلة بغداد للعلوم
كلية العلوم للبنات
جامعة بغداد
الجادرية/بغداد –ص .ب 4732
الموقع االلكتروني www.csw.uobaghdad.edu.iq.
البريد االلكتروني bjs.csw@gmail.com ،bsj@csw.uobaghdad.edu.iq
+964 7800709148
موبايل المجلة

