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تعليمات النشر
تطمح كلية الكوت الجامعة ان تكون معتمدا للمتخصصين والهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد والمؤسسات االخرى في
العلوم والمعارف الحديثة والمنجزات العلمية في تخصصات المجلة ،علما بان البحوث التي تقبل للنشر محكمة ألغراض الترقية العلمية.
ترحب مجلة كلية الكوت الجامعة للعلوم االنسانية بنشر البحوث القيمة والرصينة على وفق الشروط اآلتية:
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ة فلد سبق نمرها اف أبولها لملمر ري بنم ا ر اف بؤتمر ،فتختص بمنال تخصصا المنم حصرا.
اا تةوا البحوث
تخضع البحوث المل ب لملمر لمتلو د العممي.
ل م هص البحث بثقث نسخ بمسار ) (1.5بال االسطر ف مى ف أ فاح بل فه أااس  ،A4ري ت سطر بل  12-10تمم ف24
سطرا ري الصفح الواح ة ،فبطبو ببرنابج ) ،(wordف ةوا نوع الخط لمغ العربا ) ،(Simplified Arabicفلمغ االنةما
).(Times New Roman
حند الخط لمعلوانا الرئاسا فلمعلوانا اال ر ( ،)11ابا حند الخط ري المتل راةوا ( ،)11فري الهوابش (.)11
تةتب المصاده بطر ل السا .
د الصفحا ل ) (25صفح لمبحث المل م لملمر بما ري ذلك الن افل فالمواد التوضاحا  ،ف ستلطع ببمغ أ هد )(5,000
ال
االف د لاه ل ت صفح زائ ة ل د الصفحا المح دة.
نب اا تضمل البحث:
➢ العلواا ف ذتر تحتأ اسد الباحث  /الباحثال ف ها االنتساب فاال ما فالرب البر و لمم ل  ،ف ماعها تةتب بالمغتال
العربا فاالنةما .
د الةمما ري المستخمص ل ) (250تمم لمغتال،
➢ بستخمص البحث بالمغتال العربا فاإلنةما  ،مى اا ال
فتوضع الةمما المفتاحا تحت ت بستخمص.
➢ المل ب فاهما البحث فت بج بعهما بمةم البحث.
➢ االه اف فالفرفض.
➢ بلهج البحث.
➢ رض اللتائج ري الباب الرابع ةوا بل قل الن افل رلط (بل دفا التحما ).
➢ اللتائج فالملاأما .
➢ أائم المصاده.
).
➢ أائم الهوابش (إا ف
).
➢ المقحق (اا ف
➢ ترأد ماع االشةال فالن افل مى التوالي ري البحث فت فد بعلوانا توضاحا .
➢ تد ا قم الباحث بلتان التلو د المطموب تع مها ل فهفدها بل الملوم بباشرة ،ف ماأ ا راء التع ق فاهسال البحث
مى البر االلاةترفني لممنم بصاغتي  Wordف .Pdf
بالصاغ اللهائا بع التع
➢ تهم البحوث التي ال تطابق التعماما الخاص بالمنم .
➢ ال تعاد البحوث الى اصحابها هسواء أبمت ام لد تلب .
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تستلطع ا وه اللمر فبحسب التعماما الصادهة بل النها ذا التخصص.
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