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تعليمات النشر 
تطمح كلية الكوت الجامعة ان تكون معتمدا للمتخصصين والهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد والمؤسسات االخرى  

الترقية  ألغراضفي العلوم والمعارف الحديثة والمنجزات العلمية في تخصصات المجلة، علما بان البحوث التي تقبل للنشر محكمة 

العلمية.

جامعة بنشر البحوث القيمة والرصينة وفق الشروط اآلتية:ترحب مجلة كلية الكوت ال

حصوا.  المجلرمتختص بمجال تخصصا   ،ان تعون البحوث هديدة ملم يسبق نشوها ام قبولها للنشو يي مجلر اأو  ام مؤتمو .1

 لتقويم العلمي.لتخضع البحوث المقدمر للنشو  .2

ولمر   12-10، يي و  سطو من  A4من مج  ق اس    ب ن االسطو معلى مهو ماحد  (1.5)البحث بثالث نسخ بمساير    أص يقدم   .3

مللغر   ،(Simplified Arabic)، ميعون نوع الخط للغر العوب ر  (word)يي الصفحر الواحدة، ممطبوعر ببونامج    اسطو  24م

 .(Times New Roman)االنعل زير 

. (11) ميي الهوامش ،(11) ي عون اما حجم الخط يي المتن (،11)االأو   مللعنوانا س ر الوئ  للعنوانا حجم الخط  .4

 تعتب المصادج بطويقر الساعر.  .5

يزي .6 عن    دال  الصفحا   التوض ح ر  (20)عدد  مالمواد  الجدامل  ذلك  يي  بما  للنشو  المقدم  للبحث  قدجه   ،صفحر  مبلغ  ميستقطع 

االف ديناج عن و  صفحر  ائدة عن عدد الصفحا  المحددة. (5,000)

 يجب ان يتضمن البحث: .7

باللغت ن   مهم عها تعتبللمدينر، مالومز البويدل   االيم  م مهها  االنتساب ن اسم الباحث / الباحث والعنوان ميذوو تحت ➢

 .نعل زيرالعوب ر ماال

 ، ولمر للغت ن  (250)عدد العلما  يي المستخلص عن    دال يزيعلى ان    ماإلنعل زير،مستخلص البحث باللغت ن العوب ر   ➢

 تحت و  مستخلص. العلما  المفتاح رتوضع م

المقدمر ماهم ر البحث متدمج معهما مشعلر البحث. ➢

 االهداف مالفومض.  ➢

 منهج البحث.  ➢

التحل  (. من دمنالباب الوابع يعون من أالل الجدامل يقط )عوض النتائج يي  ➢

 النتائج مالمناقشا .  ➢

 قائمر المصادج.  ➢

. الهوامش )إن مهد (قائمر  ➢

لمالحق )ان مهد (.ا ➢

 توض ح ر. بعنوانا توقم هم ع االشعال مالجدامل على التوالي يي البحث متزمد  ➢

البحث    ماجسالمعل و اهواء التعديال     ،ةيتم اعالم الباحث بنت جر التقويم المطلوب تعديلها عند مجمدها من المقوم مباشو ➢

. Pdfم   Word تيبص غ  لمجلرعلى البويد االل عتومني لبعد التعدي   بالص غر النهائ ر

التعل ما  الخاصر بالمجلر.  قال تطابتهم  البحوث التي  ➢

 سواء قبلت ام لم تقب .أالبحوث الى اصحابها  دال تعا ➢

.التخصصحسب التعل ما  الصادجة من الجها  ذا  بقطع اهوج النشو م تست .8




