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تعليمات النشر للمؤلفين
أھداف المجلــة
أن المجلة العراقي ة للعل وم البيطري ة مجل ة وطني ة علمي ة محكم ة تص در ع ن كلي ة الط ب البيط ري،
جامعة الموصل ،الموصل ،العراق .تنشر المجلة باللغة العربية واالنكليزية البحوث العلمية األص يلة
والمتمي زة والمق االت القص يرة والمالحظ ات البحثي ة وتق ارير الح االت المرض ية والمراجع ات ف ي
مختلف ميادين العلوم البيطرية.
نظــرة عامـة
يشترط في البحث المقدم للنشر أن ال يكون قد نشر أو تحت االختبار للنشر في أية مجلة أخرى .تقيم
البحوث من ذوي االختصاص قبل قبولھا للنشر ،وتصبح ملكا" للمجلة العراقية للعلوم البيطري ة عن د
نش رھا .وتص در المجل ة م رتين ف ي الس نة ،وت درج بحوثھ ا ف ي  Veterinary Bulletinو Index
 Veterinariusالصادرتان عن  CABI Publishingفي المملكة المتحدة وكذلك في
Directory of Open Access Journals, EBSCO’s Library Products, HINARI (WHO),
SCOPUS

إرسال البحوث للنشر
ترسل البحوث من قبل مؤلف واحد مع َين لغرض المراسلة وحائز على موافق ة الم ؤلفين المش اركين
في البحث ،ويتحمل مسؤولية البحث خالل اإلرسال والتقييم والتصحيح .ي تم إرس ال ث الث نس خ م ن
البحث من ض منھا النس خة األص لية إل ى :س كرتارية تحري ر المجل ة العراقي ة للعل وم البيطري ة ،كلي ة
الطب البيطري  ،جامعة الموصل ،الموص ل ،الع راق .فض ال" ع ن ذل ك يق دم الباح ث نس خة البح ث
على قرص مكتنز  .CDونفضل إرسال البحوث عن طريق البريد االلكتروني إلى
iraqijvetsci@yahoo.com

أعداد ورقة البحث
يطب ع البح ث بالحاس بة االلكتروني ة حس ب برن امج مايكروس وفت ورد  Microsoft wordوتس تعمل
حجم  ١٤للحروف العربية من نوع  Arabic transparentوبمسافات منفردة بم ا ف ي ذل ك عن اوين
األشكال والجداول والمصادر .وتستعمل ورقة بحجم  A4للطب ع وتك ون أبع اد مس احة الطب ع ١٥س م
)العرض( ٢٤ xسم ) الطول( وترقم الصفحات كلھا بم ا ف ي ذل ك ص فحة العن وان .ويمك ن مراجع ة
المتطلبات العامة إلع داد ورق ة البح ث والت ي نش رھا المجل س ال دولي لناش ري المج الت الطبي ة ف ي
الموقع  http://www.icmje.orgويتم تنظيم وتقسيم البحث بفاصل مسافة س طر واح د ب ين العن اوين
الفرعية كما يأتي:
صفحة العـنـوان
تحتوي الصفحة األولى عل ى عن وان البح ث ف ي الوس ط تتبعھ ا بفاص ل س طر واح د أس ماء الب احثين
وعناوينھم لغرض المراسلة بما في ذلك عنوان البريد االلكتروني للباحث الرئيسي.

الخالصـــة
تحتوي الصفحة الثانية على خالصة البح ث بح دود  ٢٠٠ – ١٥٠كلم ة ف ي فق رة واح دة وتب ين أھ م
النتائج .وتأتي الخالصة االنكليزية بعد الخالصة العربية للبحوث المكتوبة باللغة العربية ،وت درج ٣
–  ٥كلمات مفتاحية بعد الخالصة االنكليزية.
المقدمــة
تشرح بشكل مختصر الخلفية العلمية للموضوع مدار البحث وتدرج فيھا المعلومات الحديثة مع ذكر
الغرض من الدراســة.
المواد وطرائق العمل
تقدم معلومات وافية بحيث يمكن لباحث أخر من تكرار العمل نفسه ،ويتم دع م الطرائ ق المس تخدمة
بمصادر كافية .وتتبع البحوث الجارية على الحيوانات تعليم ات التعام ل م ع الحيوان ات والعناي ة بھ ا
والت ي تش رف عليھ ا مؤسس ة الباح ث .وتس تعمل وح دات القي اس المت ري والع المي ف ي ك ل أقس ام
البح ث .وي ذكر البرن امج اإلحص ائي والطريق ة اإلحص ائية المس تعملة ف ي تحلي ل البيان ات وتع رف
الرموز والمختصرات والعالمات اإلحصائية.
النتائــج
ي تم ع رض النت ائج وأھميتھ ا بوض وح .ويج ب أن تق دم اإلش كال والج داول معلوم ات وافي ة ب دون
الرجوع إلى متن البحث مع عدم إعادة المعلومات حرفيا" في متن البحث والتي وردت ف ي الج داول
كما يجب عدم إعادتھا برس وم بياني ة أو توض يحات أخ رى ال داع ي لھ ا .وت رقم الج داول واإلش كال
حسب تسلسل ورودھا في متن البحث.
المناقشــة
تتعامل المناقشة مع مراجعة النتائج بتأن وإمعان مع ذكر المغزى منھا ودعمھا بمص ادر حديث ة ذات
العالقة .ويجب عدم إعادة ذكر النتائج في المناقشة ،وتختتم المناقش ة باالس تنتاجات بش كل مختص ر.
وفي حالة المقاالت القصيرة يمكن دمج النتائج والمناقشة في قسم واحد.
الشكر والتقدير
ت ذكر ف ي ھ ذا الج زء م ن البح ث الجھ ات الس اندة للبح ث وتل ك الت ي ق دمت المس اعدات المالي ة
والمس تلزمات الض رورية واألش خاص ال ذين س اھموا ف ي البح ث ولك نھم غي ر م ؤھلين لمتطلب ات
إدراجھم كباحثين في البحث .
المصــادر
يتم مراجعة تعليمات النشر باللغة االنكليزية لكيفية كتابة مختلف أنواع المص ادر .وت تم اإلش ارة إل ى
المصادر في متن البحث باألرقام وحسب تسلسل ورودھا وترتب في نھاية البحث بالتسلس ل .وت ذكر
ملخصات عناوين المج الت العلمي ة كم ا وردت ف ي قائم ة المج الت الت ي ت درجھا  .MEDLINEوال
تذكر البحوث غير المنشورة أو المعلومات التي تم الحص ول عليھ ا ع ن طري ق االتص ال الشخص ي
في قائمة المصادر وإنما تذكر في متن البحث.

أمثلة على كتابة المصادر باللغة العربية
بحث في مجلة
داؤد ،محسن سعدون ،سليمان ،إيمان غ انم ،محم د ،بش ار عب د ال رحمن .دراس ة تشخيص ية ألكي اس
ب يض االيميري ا ف ي الس ائل الم راري للمع ز الم ذبوح ف ي مج زرة الموص ل .المجل ة العراقي ة للعل وم
البيطرية.٦٨ – ٢١:٦٣، ٢٠٠٧ .
كتــاب
حمدان ،محمد زياد .البحث العلمي كنظام .عمان ،األردن :دار التربية الحديثة ٣٠٤ .١٩٨٩ ،ص.
رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه
اليوسف ،محمد جاسم محمد .استخدام طريقة كھرومترية لقياس نشاط خميرة الكولين استراز ف ي دم
وأنسجة األبقار والتثبيط بالمركبات الفسفورية العضوية والكارباميتية )رسالة ماجس تير( .الموص ل:
جامعة الموصل ٨٩ .٢٠٠٥ ،ص.
كلفة النشــر
تقبل البحوث للنشر بعد دفع أجور النشر البالغة خمسون ألف دينار من قبل الباحثين الذين وردت أس ماؤھم
ف ي البح ث وت دفع لحس اب المجل ة العراقي ة للعل وم البيطري ة ،كلي ة الط ب البيط ري ،جامع ة الموص ل،
الموصل ،العراق .ويمكن إعفاء الباحث من أج ور البح ث لم ن ال يس تطيع ال دفع ،فض الً ع ن الب احثين ف ي
البلدان األخرى والذين ال يتمكنون من تحويل المبلغ المطلوب.
أن البحوث المنشورة في المجلة العراقية للعلوم البيطرية متاحة ضمن شبكة المعلومات الدولية في
http:/www.vetmedmosul.org/ijvs

أخالقيات النشر
تقوم المجلة العراقية للعلوم البيطرية بمالحظة أخالقيات النشر العلمي الواردة في ) COPEراج ع الج زء
األنكليزي(.
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المحتويات
البحوث

الصفحة

التقييم النوعي الجرثومي لجبن األغنام االبيض المحلي في أسواق مدينة الموصل
مھا ھاشم عبد الكريم الحمداني و عبد الواحد أحمد حسن

١

دراسة مرضية آلفات الكبد في االبقار المذبوحة في مجزرة محافظة كركوك
سيڤان سعد فاضل المحمود ،احمد محمد فرحان ،زياد سراي داؤد و عمر سعد حميد

٧

دراسة مرضية للتسمم الفموي الحاد المحدث بملدن ثنائي ) -٢اثيل ھكسيل( فثاالت في
طيور السمان الشائع الياباني Coturnix coturnix japonica
سيڤان سعد فاضل المحمود و سعيد مجيد سعيد العبادي

١٧

حركية الباراسيتامول في افراخ الدجاج المعاملة بالمترونيدازول
سوسن محمد امين حسين

٢٥

عزل وتشخيص االيشيركيا القولونية المنتجة للبيتا الكتام الواسعة الطيف من فروج اللحم
في مدينة أربيل ،العراق
ميس نبيل محمد عبدﷲ الشاروك و عبدالواحد أحمد حسن

٣١

دراسة مسحية :األدوية المضادة للجراثيم المستخدمة في عالج الحيوانات في المستشفى
البيطري التعليمي في محافظة كركوك
يعرب جعفر موسى ،عصام رائد محمد ،سھند سامان رمضان و مصطفى محمد ھادي

٣٩

تقييم السائل المنوي للكالب المحلية خالل مواسم السنة المختلفة في بغداد
نجالء سامي إبراھيم و نزيه ويس زيد

٤٥

