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 قواعد نشر جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية 
 . تعليمات النشر:اوالا 

 .(14)بين السطور وبحجم خط  (1.15)وبتباعد  Times new Roman))الخط المستخدم  .1

 سم(.3)واليسار  سم(3)واليمين  سم(3)والسفلية  سم(3)قياسات الهوامش كالتالي: العلوية  .2
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ا. تعليمات الطباعة  :والمتعلقات المالية ثانيا

في مجلة تكريت للعلوم اإلدارية  مصادر من البحوث المنشورة    ةما ال يقل عن خمس  يجب استشهاد  .1

 . google scholar)من محرك البحث العلمي ) واالقتصادي

 . الباحث االسم األولفي حالة كون البحث مستل من رسالة ماجستير او أطروحة دكتوراه يكون اسم  .2

 جلة او الواتساب(.عن طريق )ايميل الم  مجزأيقدم البحث )الكتورنياً( بنسخة واحدة غير  .3
 . في متن البحث كالتالي )اسم المؤلف، سنة النشر: رقم الصفحة( (APA) يشار الى المصادر بصيغة   .4

النشر   .5 عن كل    (10000) صفحة وتستوفى أجور    20للبحث المكون من    (125000) تكون أجور 

 صفحة تزيد على ذلك.

 عن أجور فحص االستالل.  (15000)يخضع البحث لالستالل من قبل المجلة مع استيفاء مبلغ   .6

واالستالل   .7 الزيادة  والصفحات  النشر  أجور  دفع  مباشرةيتم  البحث  تقديم  استالم    عند  يمكن  وال 

ليس للباحث الحق في استرداد والبحث دون هذا االجراء وتسجل أجور النشر بوصل قبض رسمي،  

 حتى وان كانت النتيجة رفض البحث. المبلغ

ا. التعديالت:   ثالثا

 احث اجراء التعديالت المقررة من السادة المحكمين على بحثه في مدة أقصاها أسبوع. على الب ❖

استالم   ❖ نعتذر عن  وبخالفه  أعاله  القواعد  بكافة  االخذ  يرجى  والباحثين  المجلة  بين  لألحراج  تجنباً 

 البحث.
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