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 ، غايق(Times New Roman ،44)عُواٌ انورقت انرئيسي 

اسى انًؤنف األول
4

، اسى انًؤنف انثاَي 
2

، اسى انًؤنف انثانث 
3
 (Times New Roman ،44)غايق ، 

 (Times New Roman ،11) اسى انًؤسست انثانثت. 3 ،نثانٍتاسى انًؤسست ا. 2 ،سست األونىاسى انًؤ. 1

 (Times New Roman ،11) انبزٌذ اإلنكتزونً نهًؤنف انذي ستتواصم يعه انًجهت

 ... 1.1)تباعذ( ... سطز فارغ بارتفاع 

 (، لكل العناوين الفرعيةغامق Simplified Arabic ،21)الملخص 

 .12بحجى  Times New Romanٌكتب انًهخص بانهغت انعزبٍت بخط 

 ٌكتب انًهخص بانهغت انعزبٍت حتى نهورقت انًقذيت بانهغت اإلنجهٍزٌت.

... 

Abstract (Times New Roman, 12, غايق) 

 كتب انًهخص بانهغت اإلنجهٍزٌت حتى نهورقت انًقذيت بانهغت انعزبٍتٌ  

 12بحجى  Times New Romanبخط أٌضاً 

... 

 غامق( Simplified Arabic ،21) المقدمة

 .23بحجم  Simplified Arabicبخط  نص الهرقة )المتن(يكتب 

... 

 .غامق Times New Roman ,22عنهان الجدول أعلى الجدول بخط  كتبي  

 .غامق Times New Roman ,21البيانات داخل الجدول بخط  كتبو ت  

 مثاًل:

 . يوضح توزيع عيُت اندراست حسب سُواث انخبرة3انجدول 

 انُسبت انتكرار سُواث انخبرة

 %44 4 سُواث 5أقم يٍ 

 %28 8 سُواث 41سُواث إنى أقم يٍ  5يٍ 

 %25 7 سُت 45سُواث إنى  41يٍ 

 %33 9 سُت فأكثر 45يٍ 

 %411 28 انًجًوع



 

 انًجهت اندونيت نهعهوو و انتقُيت
International 

Science and Technology Journal 

 

 

 انًجهت انذونٍت نهعهوو و انتقنٍت ©حقوق انطبع يحفوظت 
 

   Copyright © ISTJ 

 

 

حجم بال Times New Romanعناوين األشكال و الرسهمات و الرهر أسفل الذكل بخط  كتبت  
 مثاًل: .22

 
يع درجت حزارة تشغٍم انًونذ  فً انًونذٌن انعهوي و انسفهً انًبزد انًنفصهت ين انًحهولكًٍاث . 3انشكم 

   = PH = 62.50 kPa, Tcd)انعهوي عنذ 
o
 C, PL =      kPa) 

 

 تكتب المعادالت بهاسطة محرر المعادالت و ترقم تدلدليًا كما في المثال التالي:

 
 

 تكتب المراجع بإحدى الطريقتين التاليتين:

أن يذكر المرجع ضمن النص, حيث يذكر اسم المؤلف و سنة النذر, مثاًل  :الطريقة األولى. 2
 ...(3124, و دمحم حدود هللا )أحمد جاب

 (Garnero and Godone, 4, 2013) , مثالً أو لمرجع أجنبي

المراجع باللغة في هذه الحالة يتم ترتيب المراجع ترتيبًا أبجديًا, حيث تأتي المراجع العربية أواًل ثم 
 اإلنجليزية )أو أية لغة أخرى(, مثاًل:
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 غامق( Simplified Arabic ،21) المراجع

 –النحاس  –دراسة تأثير طاقة الطرق على صالدة المعادن )الحديد أحمد جاب هللا و دمحم حدود: 
 .3124 يهنيه , مجلة العلهم و التقنية, العدد األول,األلهمهنيهم(

... 

Garnero G., Godone D., 2013, Comparisons between different interpolation 

techniques. International Archives of the Photogrammetry, Remote 

Sensing and Spatial Information Sciences. XL-5/W3, 139-     

... 

 

 [.2]بدة, هكذا أن يهضع ضمن النص رقم للمرجع أمام الجملة المقت الطريقة الثانية:. 3

 :, مثالً رقم تدلدليًا حدب أولهية ورودها في النصرتب المراجع و ت  ت  و في هذه الحالة 

 

 غامق( Simplified Arabic ،21) المراجع

 –دراسة تأثير طاقة الطرق على صالدة المعادن )الحديد [. أحمد جاب هللا و دمحم حدود: 2] 
 .3124التقنية, العدد األول, يهنيه , مجلة العلهم و األلهمهنيهم( –النحاس 

     Garnero G., Godone D., 2013, Comparisons between different 

interpolation techniques. International Archives of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 

XL-5/W3, 139-     

... 

... 

 


