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 قىاعد النشز:

 األطهٛخ ٔانًجزكشح ٔانزٙ رزسى ثبنجذٚخرُشش انًجهخ األثحبس  -

 يسزهّٔانًُٓجٛخ، ٔنى ٚسجك َششْب فٙ أ٘ يطجٕعخ أخشٖ، ٔغٛش 

 يٍ أ٘ أطشٔحخ عهًٛخ.

رخضع جًٛع انجحٕس انًمذيخ نهُشش إنٗ انزمٛٛى انعهًٙ ثشكم سش٘  -

يٍ لجم يزخظظٍٛ رخزبسْى ْٛأح انزحشٚش، ٔرحذد طالحٛزٓب 

 نهُشش ثُبء عهٗ سأ٘ نجُخ انزحكٛى.

ٚجت أٌ ٚزمٛذ انجبحش ثبنًُٓجٛخ ٔأطٕل انجحش انعهًٙ، ٔأٌ ٚشبس  -

إنٗ انٕٓايش ٔانًشاجع فٙ انًزٍ ثأسلبو ٔرشد لبئًزٓب فٙ َٓبٚخ 

 انجحش ال فٙ أسفم انظفحخ.

ً ثبنحبسٕة يع لشص  - ٚزضًٍ  CDٚجت أٌ ٚمذو انجحش يطجٕعب

 انجحش انًطهٕة َششِ.

شحت ثبنجحٕس انًكزٕثخ انهغخ انعشثٛخ ْٙ انهغخ انشسًٛخ نهًجهخ، َٔ -

 ثبنهغخ األجُجٛخ، عهٗ أٌ رشفك ثًهخض ٔاف ثبنهغخ انعشثٛخ.

رُشش انجحٕس ثأسجمٛخ ٔطٕنٓب نهًجهخ، ٔٚشزشط اسزٛفبئٓب نهششٔط  -

 انسبثمخ انزكش.

 اٜساء انٕاسدح ثبنًجهخ رعجش عٍ ٔجٓخ َظش أطحبثٓب فمظ. -

ذ ال ٚحك نهجبحش إعبدح َشش ثحضّ فٙ أ٘ يجهخ عهًٛخ أخشٖ ثع -

 َششِ فٙ يجهخ سٔاق انحكًخ.

ٚجت أٌ ٚكزت انجبحش اسًّ ٔعُٕاَّ ٔيكبٌ عًهّ ٔدسجزّ انعهًٛخ  -

ٔسلى ْبرفّ فٙ ٔسلخ يسزمهخ، ٔٚعبد كزبثخ عُٕاٌ انجحش فمظ عهٗ 

 انظفحخ األٔنٗ نهجحش.

( عششٌٔ طفحخ، ٔإرا صاد عٍ رنك 02ٚجت أال ٚضٚذ انجحش عٍ ) -

 ( خًس دُٚبس عٍ كم طفحخ.5ٚذفع )

خ انزحشٚش انحك فٙ عذو َشش أ٘ ثحش ٚزعبسع يع ْزِ نٓٛئ -

 انششٔط دٌٔ إثذاء األسجبة.



 :كلمة العدد

انحًذ هلل سة انعبنًٍٛ ٔانظالح ٔانسالو عهٗ سٛذَب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٔعهٗ 

 .آنّ ٔطحجّ أجًعٍٛ

يٍ  (انثاَٙ)انجضء انعبشش ثعٌٕ يٍ هللا ٔرٕفٛمّ َمذو انعذد     

انزٙ رظذس عٍ ألسبو انفهسفخ ثجبيعخ انضأٚخ،  انذكًحيجهح سٔاق 

شبيالً نعذد يٍ انجحٕس انعهًٛخ انًحكًخ فٙ سؤٖ يزعذدح نُخجخ يٍ 

 .األسبرزح فٙ يخزهف انًجبالد انعهًٛخ

ٔثخطٗ صبثزخ ٔٔاصمخ َحبٔل إسسبء صٕاثذ اسزًشاس انُشش فٙ    

نجبحضٍٛ يجهزُب آيهٍٛ يٍ عهًبئُب األجالء ٔأسبرزرُب األفبضم ٔا

ٔانًٓزًٍٛ انزٕاطم يعُب ٔاإلسٓبو فٙ إصشاء انًجهخ ثجحٕصٓى 

انًزًٛضح فٙ شزٗ يجبالد انًعشفخ، شبكشٍٚ كم األسبرزح 

انًحزشيٍٛ انزٍٚ أسًٕٓا فٙ إصشاء ْزا انعذد انز٘ َشجٕ أٌ ركٌٕ 

 .غبٚزّ ٔيجزغبِ رطٕٚش انعهى ٔانًعشفخ

 

 ٔهللا ٔنٙ انزٕفٛك

 

 سايٙ انكايم تشكح . د.أ                                               

 سئٛس انتذشٚش                                                     
 

 

 



 

 

 تنىيه

إن تقديم البحىث املنشىرة يف هذه اجمللة أو 

تأخريها يف تزتًب الصفحات ال يعين املفاضلة، 

لكن متطلبات التنسًق الفين هٌ اليت تتحكم يف 

 الرتتًب.
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290-317 

 د.ٕٚسف خهٛفح انًثشٔن              د.يصطفٗ أدًذ انعًٕس٘ تانذاج  

انًخضٌٔ ( فٙ يشالثح تذكى scmتطثٛك تمُٛح إداسج انتٕسٚذ ) 14

 نجٓاص اإليذاد انطثٙ )نٛثٛا(

318-328 

 و.عادل جانٕتّ                          يٕسٗ أتٕلشٍٚ   لٓهٕثد.ان

 و.عثذانذفٛع َٕٚس يختاس                   د.َٕسانذٍٚ انٓاد٘ انتٕيٙ  

يذٖ تٕفش يمٕياخ االفصاح انًذاسثٙ نهتًُٛح انًستذايح فٙ  15

 نهششكاخ انهٛثٛحانمٕائى انًانٛح 

329-368 

أ.أتٕعجٛهح سيضاٌ انغشٚة                      أ.أسايح فشج عهٙ ايثٛشش  

 أ.عصاو انعًٕس٘ عهٙ دسٍٛ

انصعٕتاخ انتٙ تٕاجّ األَذٚح انشٚاضٛح فٙ تشكٛم فشق انكشج  16

 انطائشج )تثهذٚاخ انجفاسج(

369-390 

 أ.سضٕاٌ يصثاح إدمحم انعاشك         أ.إسًاعٛم صانخ دمحم لشٚصٛعح  

 أ.دًضج يُصٕس أتٕلذٚشج

 405-391 فهسفح انذٔنح فٙ انفكش انغشتٙ 17

 د.سانى دسٍٛ انعاد٘

18 Assessment of drinking water quality in some 

schools in Nalut city 

406-418 

Mrs . Somia Ali Al taleb                  Mr. Aimen Abdallah alazapy 

19 Computer Programs Using for Nonlinear 

Response of Multi-Story Shear Buildings Under 

Lateral Dynamic Loads and Earthquakes Loads 

419-431 

Awatif Othman Twil                               Khaled Albahlol Swedi 
 

 

 

 

 


