مالحظات عامة ومهمة للمؤلفين
بدءا نشكر الباحثين المهتمين بنشر اوراقهم البحثية في المجلة الجيولوجية العراقية ( ،)IGJولغرض
تسهيل عملنا في المجلة ندرج للباحث الكريم بعض المالحظات والتعليمات التي تساعده على عملية
اخراج البحث بما يتطابق ومتطلبات المجلة.
إرشادات:
 -1الباحث الكريم :يوجد في موقع المجلة ما يعرف بقالب المجلة ( ) IGJ Templateهذا القالب يقصد به طريقة اخراج البحث بما يتالئم
ومتطلبات المجلة ومقسم الى اقسام اشبه ما يكون ببحث وكل قسم منه مذكور فيه تعليمات هذا القسم بشكل مفصل على سبيل المثال ستقرء
في المستخلص عدد الكلمات المطلوبة وما يجب ان يتضمنه المستخلص من معلومات فضال عن ان حجم الخط ونوعيته هو ذاته الذي يجب
ان يكون عليه في البحث المرسل الى المجلة.
 -2طريقة استخدام القالب :نقترح على الباحث ثالثة طرق الخراج بحثه بشكل مطابق للقالب باالستفادة من القالب نفسه.
الطريقة األولى :يرجى نسخ محتويات بحثك الى قالب المجلة وااللتزام الشديد بنوعية واحجام الخطوط في كل حقل والمسافات وأسلوب
ذكر المصادر واالشكال والجداول في متن البحث وأسلوب المصادر في القائمة النهائية كما يرجى عدم التالعب
باحجام الخاليا في الجدول في الصفحة االولى وفقط يتم عملية نسخ ولصق المحتويات في كل من خاليا االسم ،ومكان
العمل والمستخلص والكلمات المفتاحية ويمكن ادراج خاليا لموقع العمل في حال كان عدد الباحثين اكثر من ثالث.
الطريقة الثانية :في حال رغب الباحث بتنسيق بحثه بشكل مستقل فيرجى االلتزام الصارم كذلك بقالب المجلة واالستفادة منه باستخدام
الفرشاة ( ) Format Painterلغرض نقل تنسيق الخطوط وحجمها من ملف قالب المجلة الى ملف البحث حسب
حجم الخط في كل قسم من اقسام البحث مع نسخ الجدول الخاص بأسماء الباحثين والمستخلص والكلمات المفتاحية
الى ملف البحث لغرض ادراج أسماء الباحثين ومكان عملهم والمستخلص والكلمات المفتاحية.
الطريقة الثالثة :في قالب المجلة ستجد انه قد تم وضع  Styleيتضمن نوع الخط وتنسيقة لكل قسم من اقسام البحث ويبتدء اسم Style
لكل قسم بمختصر اسم المجلة  IGJكما في الصور االرشادية المرفقة ادناه.

أجور النشر:
-1
-2
-3

-4

أجور النشر للباحثين من داخل العراق ( )200الف دينار عراقي للورقة البحثية التي التزيد عن ( )12صفحة ويضاف مبلغ ( )5االف
دينار عراقي عن كل صفحة إضافية.
أجور النشر للباحثين من خارج العراق ( )175دوالر للورقة البحثية التي التزيد عن ( )12صفحة ويضاف مبلغ ( )5دوالر عن كل
صفحة إضافية.
في حالة كون نسبة االستالل تزيد عن  %20سيتم إعادة الورقة البحثية الى الباحث المراسل لتقليل نسبة االستالل الى  %20فما دون
شرط ان ال يستل من المصدر الواحد اكثر من  ،%1ويضاف مبلغ ( )10االف دينار للباحثين من داخل العراق و ( )10دوالر للباحثين
من خارج العراق عن كل مرة ال تطابق فيها نسبة االستالل النسبة المطلوبة.
في حال طلب المؤلف تصحيح او تعديل معين بعد نشر البحث فتضاف كلفة قدرها ( )25الف دينار للباحثين من العراق و ( )25دوالر
للب احثين من خارج العراق في كل مرة على ان ال يشمل التعديل او التصحيح (عنوان البحث او اسم الباحث األول بعد تثبيت DOI
على البحث).

مالحظات عامة وهامة:
-5
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-8
-9
-10
-11
-12
-13

ترفع الورقة البحثية على موقع المجلة الجيولوجية العراقية  http://igj-iraq.org/submit.htmlبعد عمل حساب باسم الباحث
المراسل واعتماد بريد االلكتروني الرسمي .التعليمات والقالب ستجدها في هذا الرابط https://www.igj-
 iraq.org/instructions.htmlويرجى اعتماد اخر نسخة من القالب في الموقع وليس قالب قديم كون قالب المجلة يحدث بين الحين
واألخر.
ترفع الملفات بصيغة  MS Wordويجب ان اليزيد حجم الملف كحد اقصى عن .5 MB
يرفع مع الورقة البحثية ملف يسمى  Highlightsيذكر فيه الباحث/الباحثون (أهمية البحث ،اصالة البحث ،اإلضافة المعرفية الجديدة
في البحث) وبما ال يتجاوز خمسة اسطر باللغة العربية او اإلنكليزية ويفضل بشكل نقاط ،وال يستلم البحث دون هذا الشرط.
نسبة االستالل يجب ان التتجاوز  %20في كامل الورقة البحثية وبما اليتجاوز  %1عن كل مصدر ،عدا العبارات والمسميات الشائعة.
عنوان البحث يجب ان يكون فقط الحرف األول من الكلمات حرفا كبيرا ً اما باقي الحروف في الكلمة تكون صغيرة كما في المثال االتي
( )Iraqi Geological Journalوبحجم خط كما محدد في قالب المجلة.
عدد الكلمات في المستخلص يجب ان ال تتجاوز  250كلمة.
وضع تاريخ اليوم الذي يرسل فيه البحث على موقع المجلة ( )Receivedبذات الصيغة المذكورة كمثال في الجدول ( 18 August
 )2022وترك تاريخ القبول والنشر فارغا كما هو.
يجب ان يحوي البحث على العناوين االساسية :الخالصة – المقدمة – طرق العمل – النتائج والمناقشة – االستنتاجات – الشكر والتقدير
– المصادر .ويجب ان ترقم تلك العناوين تتابعيا مع ترقيم العناوين الفرعية أيضا بحسب األمثلة في القالب.
المقدمة يجب ان تحتوي على الخلفية العلمية للموضوع و مشكلة واهمية البحث والدراسات السابقة وما هو المتوقع الجديد من البحث
وان تضم هدف البحث في اخر فقرة من المقدمة ،وال يجوز تخصيص عنوان مستقل الهداف البحث.
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اختيار كلمات مفتاحية ال تزيد عن  6كلمات يفصل بينها فارزة منقوطة حصرا وال تنتهي بنقطة بعد الكلمة المفتاحية األخيرة.
الدراسات السابقة تسرد بصورة علمية عالية المستوى ضمن موضوع المقدمة وال يخصص لها عنوان مستقل ،ويتم التركيز على
استنتاج تلك الدراسة وليس ذكر عنوانها فقط.
موقع منطقة الدراسة يفضل ان يكون مدمجا ضمن السياق الوصفي في موضوع المقدمة ،او تفصيليا ً في موضوع مستقل بعد المقدمة
اذا كان ذلك ضروريا.
يجب أن تكون دقة جميع األشكال بحد أدنى ( 300نقطة في البوصة) بتنسيق  JPGأو  TIFFوواضحة وقابلة للقراءة وتلبي غرض
البحث .تجنب وضع اطار سميك او مظلل حول االشكال وتجنب وضع اي زخارف أخرى.
ال تقبل المربعات النصية العائمة فوق الصور او االشكال بل تكون الكتابات من ضمن الصورة الن الكتابة العائمة تسبب مشاكل كبيرة
في عملية التنضيد .وأن تكون الكتابات بحجم خط مناسب ومتناسق كما مبين في فقرة 21
اذا احتوى الشكل اكثر من صورة واحدة كما في حالة اللوحات ،فيجب ان تدمج الصور كشكل واحد (صورة موحدة) وترقم االشكال
داخله باألحرف الصغير (.)a, b, c, ….. etc.
جميع الخرائط يجب ان تتبع القواعد الكارتوكرافية في رسمها واستخدام االحداثيات الجغرافية حصراً.
يجب أن يكون النص الموجود داخل األشكال ( Times New Romanبحجم  9على األقل) .وال يجوز احتواءها على كلمات كبيرة
او مشوهة بل تكون متناسقة مع حجم الحروف في الصفحة.
ضرورة كتابة المعادالت من خيار ادراج معادلة ببرنامج الوورد وان ترقم كل المعادالت تباعا.
االلتزام بطريقة ذكر الشكل او الجدول كما جاء في القالب سواء في المتن او في عناوين االشكال والجداول .فيكتب الشكل مختصرا
 Fig. #والجدول يكتب  Table #مبتدأين بحروف كبيرة اينما وردا في البحث.
االلتزام بطريقة ذكر المصادر كما جاء في القالب سواء في المتن او في قائمة المصادر وقد تم ذكر امثلة عن كيفية اإلشارة لمصدر او
مصدرين او اكثر وكيفية كتابة صيغة المصدر في قائمة المصادر واالمثلة تضمنت كيفية اإلشارة لبحث او كتاب او كتاب محرر او
تقرير الخ (تأكيد :نظام المصادر حسب  Harvardوفقك النموذج المذكور في قالب المجلة حصرا اذا اليحتوي على  Vol.او .)pp.
عدم إضافة أي معلومات او مالحق بعد قائمة المصادر.
اغلب هذه المالحظات مشروحة في القالب ضمن كل فقرة (يراجع القالب للمزيد من التفاصيل).
االلتزام بابعاد الصفحة كما في قالب المجلة وهو ترك  2.5 cmمن جميع الجهات وترفع الملفات بصيغة .MS Word
البحث الذي ال يطابق قالب المجلة سيعاد الي الباحث  /الباحثين لغرض إعادة تنضيده بشكل مطابق لقالب المجلة ويرفع مرة أخرى الى
الموقع كبحث جديد .وفي حالة تكرار االخفاق في االلتزام بتعليمات المجلة فيسوف لن يتم االستالم.
يجب ان تتم عملية ارسال البحث من قبل المؤلف المراسل ( )Correspondence authorعبر موقع المجلة الرسمي ويجب ان يكون
البريد االلكتروني المعتمد هو البريد الرسمي للمؤلف قدر االمكان وليس عبر البريد االلكتروني العام .Yahoo, Gmail or Hotmail
اذا اكتملت اإلجراءات األولية للبحث وانتقل الى مرحلة التقييم العلمي بعدها سترسل مالحظات التقييم العلمي الى الباحث الجراء
التعديالت العلمية المطلوبة على ورقته البحثية وعليه ان يقوم بتحديد األمور التي أجريت عليها عملية التعديل واالضافة بخط ذو لون
احمر لكي تسهل عملية متابعتها وتدقيقها من قبل المقوميين العلميين مما يسرع من عملية انجاز مرحلة التقويم العلمي.
بعد استيفاء البحث جميع شروط المجلة وتعليماتها ،يمنح رسالة قبول ترسل للمؤلف المراسل من خالل ايميل المجلة الرسمي ،واي
رسالة قبول غير مرسلة عبر ايميل المجلة الرسمي تعد غير رسمية والمجلة غير مسؤولة عنها.
هام :فيما يخص حقوق النشر ،تحتم علينا اخالقيات النشر العالمي الرصين اسناد االفكار والمعلومات الى مصادرها االساسية وهو
جزء من االمانة العلمية والتزامات المجلة امام الجهات المانحة العتماديتها مثل  ،Scopusوننوه هنا الى االبحاث التي تحوي
مصادر اوبيانات اوخرائط اومعلومات من تقارير (غير منشورة) من هيأة المسح الجيولوجي العراقية  GEOSURVاو شركات
النفط العراقية او االستشكافات النفطية او أي جهة او كيان حكومي او غير حكومي يمتلك حقوق هذه المعلومات او البيانات او
االحصائيات او الخرائط  ...الخ ،يتوجب على الباحثين ارفاق موافقة رسمية بنشر هذه المعلومات في البحث صادرة من قبل الجهة
المالكة للحقوق ،او استبدالها بمصادر بديلة منشورة ،او حذفها ان كانت غير مؤثرة على محتوى البحث ،وفي حالة عدم اتباع
اخالقيات النشر العالمي ،سوف لن يتم استالم البحث.

نالحظ في الصورة قد تم وضع الموشر على العنوان  Tileوفي األعلى في  Styleتم الضغط على  Styleالخاص بعنوان البحث الذي اسمه
 IGJ_1.2_titleوهكذا يوجد  Styleلكل قسم من اقسا م البحث كما تشاهد في الصورة الثانية ادناه .وهو ما سيساعد الباحث في تنضيد بحثه
بسهولة واستخدام أنواع الخطوط والتنسيق الصحيح لها باستخدام هذه الخاصية في برنامج .MS Word

