
يمكنك استخدام اي متصفح 

لالنترنت للوصول للموقع 

االلكتروني لمجلة هندسة 

الرافدين

.....

لكن يفضل استخدام 

متصفح 
Google Chrome

وذلك الستقراريته الكبيرة

اعداد التدريسية ندى اسماعيل نجم من االدارة االلكتروني لمجلة هندسة الرافدين



اكتب هنا الموقع االلكتروني الرسمي لمجلة هندسسة الرافدين

اعداد التدريسية ندى اسماعيل نجم من االدارة االلكتروني لمجلة هندسة الرافدين



https://rengj.mosuljournals.com/

اعداد التدريسية ندى اسماعيل نجم من االدارة االلكتروني لمجلة هندسة الرافدين
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مرحبا بكم في الموقع االلكتروني لمجلة هندسة الرافدين

جامعة الموصل 

كلية الهندسة



انقر على -1
التسجيل في الموقع



من خالل هذه الواجهة يتم البدء بتسجيل 
الباحث في مجلة هندسة الرافدين



من خالل هذه الواجهة يتم البدء بتسجيل 
الباحث في مجلة هندسة الرافدين

الخ...الدكتور، السيد، السيدة : حدد دورك

اسمك االول باللغة االنكليزية الذي تستخدمه في بحوثك

اسمك الثالث او اللقب باللغة االنكليزية الذي تستخدمه في بحوثك

اكتب بريدك االلكتروني الذي تستخدمه دوما

اعد كتابة بريدك االلكتروني اعاله

انقر هنا للتاكيد

انقر على التسجيل-2

الكمال عملية التسجيل

في مجلة هندسة 

الرافدين



ادناه مثال لكيفية ملىء المعلومات المطلوبة 
من عملية التسجيل

سوف يظهر لك″ تسجيل″وعند النقر على 



:يظهر لك“ تسجيل”بعد النقر على 
رسالة على الموقع االلكتروني لمجلة هندسة الرافدين



قوم بفحص بريدك االلكتروني للبحث عن رسالة 

موجهة من سكرتارية مجلة هندسة الرافدين اليك 

تحتوي على اسم المستخدم
Username:
وكلمة المرور
Password:

التي تحتاجها في الدخول الى موقعك في المجلة 

الحظ الرسائل في مجلد: مالحظة
SPAM

اذ لم تجد في صندوق الوارد 
شكرا لك 



قوم بفحص بريدك االلكتروني للبحث عن رسالة 

موجهة من سكرتارية مجلة هندسة الرافدين اليك 

تحتوي على اسم المستخدم
Username:
وكلمة المرور
Password:

التي تحتاجها في الدخول الى موقعك في المجلة 

الحظ الرسائل في مجلد: مالحظة
SPAM

اذ لم تجد في صندوق الوارد 
شكرا لك 

اذهب الى بريدك االلكتروني وابحث-3
عن رسالة من مجلة هندسة الرافدين



هذه الرسالة التي ارسلتها سكرتارية مجلة هندسة الرافدين 

من اجل اكمال عملية التسجيل وفيها اسم المسنخدم وكلمة المرور



اسم المستخدم 

كلمة المرور

البريد االلكتروني الرسمي لمجلة هندسة الرافدين

شكرا للتسجيل في موقع المجلة االلكتروني

يتم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور-3

للدخول الى موقع المؤلف او الباحث 
في مجلة هندسة الرافدين

الرجوع مرة اخرى -4

الى الموقع االلكتروني لمجلة هندسة الرافدين
rengj.mosuljournals.com





النقر على تسجيل الدخول-5



الواجة المستخدمة في الدخول الى موقع المؤلف 
او الباحث في مجلة هندسة الرافدين



كتابة اسم المستخدم وكلمة 

المرور التي وردت في 
رسالة البريد االلكتروني

انقر على تسجيل الدخول -6



واجهة موقعك التي سوف تستخدمها فيما بعد لتقديم بحوثك

ال تقبل ...... الى مجلة هندسة الرافدين الكترونيا 
البحوث التي ال تستخدم هذا النظام في عملية التقديم

قبل القيام باي نشاط يرجى اكمال معلوماتكم الخاصة اوال



واجهة موقعك التي سوف تستخدمها فيما بعد لتقديم بحوثك

ال تقبل ...... الى مجلة هندسة الرافدين الكترونيا 
البحوث التي ال تستخدم هذا النظام في عملية التقديم

قبل القيام باي نشاط يرجى اكمال معلوماتكم الخاصة اوال

يرجى اكمال جميع

المعلومات المطلوبة

.... في هذا الموقع 
قبل اي نشاط اخر



يرجى اكمال كافة 

الحقول وملئها 

....بالمعلومات المطلوبة

وهي هامة جدا فيما بعد 

عند تقديم البحث للمجلة

ويجب تحديثها باستمرار

قبل اي عملية تقديم

لضمان صحة نشر

معلومات الباحث
وحقوله



استمر في اكمال 

المعلومات المطلوبة

من خالل ملئ 
كافة الحقول

انقر على : اهم خطوة وهي

“حفظ التعديالت”
الكمال عملية التسجيل



وبذلك تم اكمال عملية تسجيل الباحث في مجلة هندسة الرافدين... الحمد هلل 

شكرا الصغائكم


