Republic of Iraq
& Ministry of higher education
Scientific Research
Research and development

جوهىريت العزاق
وسارة التعلين العالي والبحث العلوي
دائزة البحث والتطىيز

الشروط والمعايير المعتمدة في إصدار المجالت العلمية في الجامعات العراقية
 شروط إصدار المجالت العلمية:
 .1أن تك وومن ة ع ووة عة ووة أم إنس ووةن ة ةتخصص ووة ت ووها ع ج ووة وزع ن ووة وزميوه ووة وزفو ة ووة وزة ووكعة و و ميوه
وزتعع م وزعةز .
 .2ت ها ع جة ه ة تحه ه ةن ذوت وزتخصص مةن هم بةهتبة أسوتةذ أم أسوتةذ ةسوة ف ةوة ا قول ون سوتة
أ ضةء كحف وفن مون كمن ةف ه وزتحه ه بةهتبة ةفهس عى وألقل.
 .3أن تكمن زعة عة ه ة وست ةه ة ة كعة ةن هم بةهتبة أسوتةذ أم أسوتةذ ةسوة ف ةوة ا قول ون سوتة ةون ذم
واختصةص موزخبه .
 .4أن تحةل وزة عة وزتهق م وزفمز وزةعتةف ةن قبل وز منسكم.
 .5أن تكمن همط وزن ه موضحة
 .6أن تصفه فف ن

ةتن وزة عة أم عى وزغالا.

وزسنة عى وألقل كحف وفن  ،م

حةزة تمقفجة سنة موحف تعغى.

 .7تم تحف ف وزنسخ زكل فف ةن قبل ه ة وزتحه ه مةة تمو ق ةع ة يون ة وزة عة.
.8

ون تعطى زكل بةحث  11ةستالت

واقل كحف وفنى مبصمه ة ةن ة وم و طةء نسخة ة ةن ة بفمن ةستالت.

يوكن الحصىل على هذه الوهام هن هىقع الدائزة www.rddiraq.com

Republic of Iraq
& Ministry of higher education
Scientific Research
Research and development

جوهىريت العزاق
وسارة التعلين العالي والبحث العلوي
دائزة البحث والتطىيز

المعايير المعتمدة في إصدار المجالت العلمية-:



 .1جهة اإلصدار :

تهط

وزة عة وزععة ة ا تةةفهوة زن وه بحومث أ ضوةء وزج وة وزتفه سو ة ألغو وه

وزتهق وة

وزععة ة أن تكمن صةفه ن ةع ةت أم ةؤسسةت عة ة أم ه ةت ةةع ة.

 .2هيئة التحرير  :ت كل ه ةت وزتحه وه زعة والت وزععة وة ةون ذوت وزتخصوص مةون هوم بةهتبوة أسوتةذ أم أسوتةذ
ةسة ف ةة ا قل ن ستة أ ضةء كحف وفن مون كمن ةف ه وزتحه ه بةهتبة ةفهس عوى وألقول مةون وز جوةت
غ ووه وإلفوه ووة و وزكع ووة أم وز ةةعووة مون تكوومن ه ووة وزتحه ووه جووة ةهتبطووة بةزعةووةف إفوه ووة متكومن ة ووكعة ةوون
ه ةت وزتفه س

وز ةةعة .

 .3الهيئة االستشاارية  :ت وكل وزج وةت واست وةه ة زعة والت وزععة وة ةون وزتخصصوةت وزقه بوة زعتخصوص وزعوةم
زعة عووة مةوون هووم بةهتبووة أسووتةذ أم أسووتةذ ةسووة ف ةووة ا قوول وون سووتة أ ضووةء كحووف وفنو مةوون وزة وهتووع وزععة ووة
موألزقةع وزععة ة وزعةز ة
 .4قواعاااد النشااار  :أن تضووع كوول ة عووة قة ةووة ز ووهمط وزن ووه وزععة و

و وزة عووة وه ووى جووة وألةوومه وزتةز ووة

وزةنج ووة وزععة ووة وزةتبعووة  ،وزتخصصووةت وزععة ووة زعبحوومث وزت و تن ووه  ،وزعغووة وزةعتةووف و وزة عووة  ،وزوونةط
وزفنو وزةعتةووف و طبة ووة وزبحوومث منم ووة وزخووط أزطبووة
و كتةبووة وزةصووةفه وزععة ووة موزج وموة
وزقةنمن ة موزععة ة زعن ه

وزةسووتخفم و طبة تجووة  ،وزطه قووة وزععة ووة وزةتبعووة

موزفجووةهس  ،وزحقوومق وزقةنمن ووة موزععة ووة زعنة ووه ن و وزة عووة  ،وزحقوومق

وزة عة  ،طه قة و تةةف وزبحوث زعن وه ةون خوالل وزةق ةو ن وزععة و ن  ،تحف وف وزةوف

وزيةن ة ةة ب ن تقف م وزبحث مقبمل وزبحث زعن ه م ةع ة وزن ه وزفعع  ،وزةكة أ وزةةز ة وزةقفه زعبةحث ن ).
 .5التخصااا العااا والاادقي  :وزجووفا وزعووةم موزخووةص مةوون إصووفوه وزة عووة مض وهمه ةطةبقووة وزةحتووم ألهووفوا
وزة عة.

 .6اإلخراج الدولي:تمضع زعة عوة تصوةة م ألغعفوة خةصوة ةتنةسوبة ةوع تخصصوةت وزة عوة م وه وى جوة وز مونوع
وزفن ة مةنجة وز عةه مو تةةف ةطم ة ف ة ة زعة عة مكذزك و تةةف كةفه ن ةتةكن زعةل وزتصةة م زعة عة .
 .7الترقي الدولي  :و تةةف وزتهق م وزفمز زع منسكم زكل ة عة . ISSN
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