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 دليل المؤلف في إعداد الورقة العلمية للمشاركة بها في 

 المجلة

 3 اللقب االسم األول  , 2اللقب االسم األول ,1اللقب االسم األول

 
 اسم الشركة /المعهد/الجامعة /القسم 1

 البلد /المنطقة /رقم الوالية /  المدينة

 
 اسم الشركة /المعهد/الجامعة /القسم 2

 البلد /المنطقة /رقم الوالية /  المدينة

 
 اسم الشركة /المعهد/الجامعة /القسم 3

 البلد /المنطقة /رقم الوالية /  المدينة

 

  
 الملخص

 
 العلمية . حيث يُفضل عدم تجاوزالملخص يجب أن يلّخص جميع محتويات الورقة 

كلمة في هذا الملخص . كما يجب أن ال يتضمن ذكر لمراجع أو عرض  150الـ 

 ألشكال أو جداول أو معادالت .

افة كإن الورقات التي ال تلتزم بالنموذج القياسي المعتمد ، من حيث اإلخراج و 

ن ناحية ت قد قُبِلت ماألسس و القواعد المطلوبة ، فلن يتم نشرهـا ، حتى و إن كان

 المحتوى العلمي.

 ً ً ضروريا لقبول  و بهذا فإن شكل الورقة العلمية و اإلطار العام لهـا يعدُّ شرطا

   ، مثلهـا مثل شرط المحتوى العلمي لهـا ، على حدٍّّ سواء.نشرهـا 

:الكلمــات الّداّلـــة  

تقديم  ,لعلميةا صفات الورقةموا ,تنسيق جاهزية الكاميرا ,المقـــالة ,دليــل المؤلّــف 

 .الورقة العلمية

المقدمة. 1  

 

The text must be in English. Authors whose English 

language is not their own are certainly requested to have 

their manuscripts checked (or co-authored) by an English 

native speaker, for linguistic correctness before 

submission and in its final version, if changes had been 

made to the initial version. The submitted typeset scripts 

of each contribution must be in their final form and of 

good appearance because they will be printed directly. 

The document you are reading is written in the format 

that should be used in your paper. 

This document is set in 10-point Times New Roman.  If 

absolutely necessary, we suggest the use of condensed 

line spacing rather than smaller point sizes. Some 

technical formatting software print mathematical 

formulas in italic type, with subscripts and superscripts 

in a slightly smaller font size.  This is acceptable. 

 

العناوين و الهوامش و التذييالت. 2  
 أغلب العناوين يجب أن تكون متساوية على مستوى عمودي واحد ، و بخطٍّ 

 ع خط تحتهـا . كما يجب ترقيم هذه العناوين .داكن و بدون وض

 العناوين التي تكون فوق المقاطع ، تكون عناوين رئيسية .

العناوين الفرعية 2.1  

احية نالعناوين الفرعية يجب أن تكون متوافقة مع العناوين التي فوقها من 

 الترقيم .

 

 

:العنوان    

 يجب أن يُكتَب عنوان البحث في قمة و مركز الصفحة األولى من الورقة

 .  18العلمية ، و يكون بخط داكن و بحجم 

:أسماء المؤلفين و عناوينهم  

ة في أسماء المؤلفين و عناوينهم ، يتم كتابتهم تحت عنوان الورقة العلمي

 مركز الصفحة . 

 .  Times New Romanو نوع الخط  9و يكون حجم الخط 

 

:الكلمـات الّدالّـة     

كلمات دالة متعلقة بموضوع البحث ، و تكون بعد  6إلى  4يتم وضع من 

 الملخص .

 

:الرسوم التوضيحيـة أو الصور  

يجب أن تكون كل الرسوم التوضيحية واضحة و ذات جودة عالية في   

 شكلها .

التـش و التذييـالهوام 2.2  

 تُكتَب في أسفل الصفحة .الهوامش و التذييالت يجب أن 

 كما يفضل عدم اإلكثار من كتابتها في الورقة العلمية .
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الجداول ، األشكال و المعادالت. 3  

الجداول و األشكال   1.3   

 ،يتم وضع الجداول و األشكال و المعادالت المراد توضيحها في الورقة 

 على النحو الموضح أدناه .

حيث باألشكال و المعادالت بشكل تسلسلي ، كما يتم ترقيم هذه الجداول و  

ا يكون الترقيم للجداول في أعلى الجدول ، و األشكال في أسفلهـا ، أم

 المعادالت فعلى جانبهـا .

Table 1: Margin specifications 

Margin A4 Paper US Letter Paper 

Left 18.5 mm 14.5 mm (0.58 in) 

Right 18mm 13 mm (0.51 in) 

 

 

Fig. 1  Proposed beam former. 

 المعادالت 2.3

All equations must be typed or written neatly in black. 

They should be numbered consecutively throughout the 

text. Equation numbers should be enclosed in 

parentheses and flushed right. Equations should be 

referred to as Eq. (X) in the text where X is the equation 

number. In multiple-line equations, the number should be 

given on the last line. 
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الخـالصــــــة. 4  

ل موجزة ، تعدّ من العوامإن كتابة الخالصة بطريقة جيدة و شاملة و  .

 ً لى عالرئيسة في إخراج الورقة الممتاز و المميز ، حيث ينعكس هذا أيضا

 جودة و شكل المجلة بوجهٍّ عام .

 المالحــق

ل إذا كانت هناك مالحق تحتاج إلى وضعها في الورقة ، فيجب أن توضع قب

 الشكر و التقدير .

 الشكر و التقديـــــر

ه التقدير لكل من ساهم و ساعد المؤلف في إنجاز هذيتم كتابة الشكر و 

و  ـالية ،الورقة من ناحية اإلشرافية أو العلمية النظرية أو المعملية أو الم

 غيرها من أنواع المساعدات .
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