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يمكنك استخدام اي متصفح 

لالنترنت للوصول للموقع 

االلكتروني لمجلة هندسة 

الرافدين
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لكن يفضل استخدام 

متصفح 
Google Chrome

وذلك الستقراريته الكبيرة
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اكتب هنا الموقع االلكتروني الرسمي لمجلة هندسسة الرافدين
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مرحبا بكم في الموقع االلكتروني لمجلة هندسة الرافدين

جامعة الموصل 

كلية الهندسة



تسجيل الدخول -2
في الموقع



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



كتابة اسم المستخدم وكلمة 
المرور

انقر على تسجيل الدخول 



واجهة موقعك التي سوف تستخدمها تقديم 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 تحديث كافة بياناتك ومعلوماتك باستمرار لضمان حقوق المؤلف



بعد تحديث البيانات والمعلومات

انقر على ارسال المقالة
او متابعتها



انقر هنا الرسال بحثك الى المجلة

تعليمات للبحاثين حوله شروط النشر في مجلة هندسة الرافدين

رابط لقالب المجلة 

يجب وضع البحث 

ضمن قالب المجلة



اعاله مراحل تقديم البحث



اختار نوع البحث الذي ترغب بتسجيله-1

قائمة منسدلة



انقر على التالي



يزية اكتب عنوان البحث الكامل باللغة االنكل-2

كلمة17والعربية ال تتجاوز عدد الكلمات عن 

يتم ترك هذه الخانه فارغة

يتم ترك هذه الخانه فارغة

انقر على التالي



في حالة وجود 

اكثر من باحث 

مشترك في البحث 

يتم استخدام هذه 

الواجهة الضافة 
تفاصيلهم

في هذه الواجهة ال تقوم باضافة

الن النظام يقوم بشكل ... اسمك

اوتوماتيكي باضافة اسمك بوصفك
الباحث المسؤول



عند اضافة كل باحث

يجب النقر على زر حفظ
الكاتب

كما اشرنا سابقا هنا

اسمك تم اضافته بشكل 

فال حاجة .... اوتوماتيكي

الى ادخاله في الواجهة اعاله
انقر على التالي



الملخص باللغة االنكليزية

الملخص باللغة العربية

يتم ادخال ملخص البحث-3
كلمة200كلمة الى 70من 

انقر على التالي



ادخل الكلمات -4

المفتاحية 

باللغة العربية 

واالنكليزية 
كلمات5الى 3من 

، ؛ ، )جب أن تفصل الكلمات الرئيسة عن بعضها بالفارزه المنقوط او الفارزه-أ

نوان يجب ان ال تكون الكلمات المفتاحية تكرار لكلمات الع-ب(

كلمة5الى 3عدد الكلمات المفتاحية من -ج

انقر على التالي

مالحظات مهمة



حدد التخصص -5
العام للبحث

قائمة منسدلة



يمكنك كتابة التخصص الدقيق للبحث 
او التخصص اذا لم يكن في القائمة الرئيسية

انقر على التالي



انقر على التالي

يجب الموافقة على تعليمات المجلة

يمكنك كتابة اي-6

رسالة تود عرضها 

الى رئيس تحرير

المجلة او امين 
المجلة



يجب اقتراح على-7

االقل محكم واحد 
للبحث

.كقم بتعريف المحّكمين الذي ترغب أن يحّكموا مقالت-أ

ّكمين باستخدم الجدول التالي أضف الملف الشخصي للمح-ب

نهم المقترحين إلى الموقع، واذكر أسباب اختيارك لكل واحد م

ن بإمكان المجلة عدم الموافقة على المحّكمين المقترحي-ج

ر من قبلك، لكن عملك هذا يمكن أن يساعد المجلة في اختيا

.المحّكمين المتخصصين

مالحظات مهمة

انقر على التالي



هذه الواجهة هامة جدا

مالحظات يجب قرائتها

تستخدم هذه -8

الواجهة الضافة

هملف البحث وملحقات

يجب اضافة ملف )

البحث وملف معلومات

بصيغة )الباحثين 

pdf))

باقي انواع الملفات 
اختيارية

ة ال ترفق االسم والمعلومات الشخصي:مالحظة

ضع المعلومات. للمؤلفين مع الملف األصلي

المعلومات \الشخصية للمؤلفين في ملف 

.\الشخصية للباحثين



لغرض ارسال ملف 

االصلي للبحث يجب اتباع 

الخطوات التالية

تحديد موقع البحث اوال-أ
انقر على ارسال الملف-ب

يجب تسمية ملف البحث

باسمك االنكليزي االول 

ويجب ان يكون نوع الملف

PDF

سوف يظهر لك البحث هنا-ج



لغرض ارسال ملف 

معلومات الباحثين يجب اتباع 

الخطوات التالية

تحديد موقع الملف اوال-أ
انقر على ارسال الملف-ب

سوف يظهر لك الملف هنا-ج انقر على التالي



لة يتم كتابة رسا-9

التزام الى رئيس 

التحرير يوضح 

ة التزام الباحث بكاف

سياسات وارشادات
المجلة 

هذه االرشادات هامة يجب على اباحث االلتزام 

بها وفقا لسياسات وارشادات المجلة ويجب 

تاشير الفقرتين الكمال الخطوات

انقر على التالي



جميع المعلومات 

حول بحثك تجدها ادناه

االن البحث جاهز 

لالرسال الى مجلة 
هندسة الرافدين

انقر على -10
ارسال البحث



اخيرا تم ارسال البحث الى 
رئيس التحرير ويمكن 
متابعته من هذه النافذه


