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على الباحث أن يأخذ كتاب استالل من المجلة إلى رئاسة جامعة كركوك مع قرص  .1

(CD لغرض ) التدقيق ، ثم إحضار البحث مع كتاب يثبت موافقته لنسبة االستالل والتي

 %  .20يجب أن ال تزيد عن 

ه معلومات عنويزود المجلة ب( CDيُقدم الباحث ثالث نسخ ورقية من البحث وقرص ) .2

 البحثويُرفق مع  -إن وجد -وموقع العمل ورقم الهاتف واإليميل  العلمي اللقبتتضمن 

 ( ألف دينار عن تكاليف تقييم البحث .100وصل بقيمة )

 على الباحث تضمين البحث عنوان وملخص باللغتين العربية واالنكليزية. .3

 . االنكليزيةو تين العربيةعلى الباحث كتابه اسمه وعنوان بحثه باللغ .4

 أن يكون البحث ضمن االختصاصات القانونية والسياسية . .5

 (.(Microsoft Word Officeق نظام أن يكون البحث مطبوعاً على الحاسوب وف .6

( وباللغة  Simplified Arabicبالنسبة للبحوث باللغة العربية تطبع بخط )  .7

 (. Times New Romanاالنكليزية بخط )

( وتكون المسافة مفردة بين األسطر مع ترك 14)أن يكون حجم الخط للبحث قياس .8

 . من األعلى واألسفلسم( 2)، وسم( من اليسار2من اليمين و)سم( 2هامش بمسافة )

، ومن الضروري أن تكون الهوامش تلقائية (12أن يكون حجم الخط في الهامش ) .9

 )متحركة( .

( صفحة مع المصادر، 25( صفحة وال تزيد عن )15ال تقل صفحات البحث عن ) .10

( 25( ثالثة الف دينار عن كل صفحة تزيد عن )3000ويلتزم الباحث بدفع مبلغ قدره )

 صفحة

 أالا يتضمن البحث ما يؤثر سلباً على وحدة المجتمع العراقي وتماسكه . .11

 أن يلتزم الباحث بالموضوعية والمنهج العلمي في البحث والتحليل واإلسناد. .12

تخضع البحوث للتقييم العلمي السري ، إذ تُرسل إلى مقيمين من ذوي المكانة العلمية  .13

 لعلمية .المرموقة والذين يتسمون بالخبرة واألمانة ا

يطالب الباحث بإجراء كافة التعديالت األساسية أو الطفيفة المشار إليها من قبل  .14

إلى هيئة  األوليات( مع 1عدد) (CD)المقيمين وإعادة البحث بصيغته النهائية مع 

 .؛ ليتسنى لنا مراجعة التعديالت التحرير

 حال من األحوال.يعبر البحث عن أفكار صاحبه وآرائه وال يعكس سياسة المجلة بأي  .15

في حال رفض البحث من قبل المقيمين تحتفظ المجلة بأوليات البحث وأجور النشر وال  .16

 يعاد إلى الباحث سوى كتاب اعتذار بعدم قبول البحث للنشر.

 خر.آيتحمل الباحث المسؤولية القانونية في حالة نشر البحث في أكثر من مكان  .17

 رت أو أنها معروضة للنشر في مكان آخر. ال تقوم المجلة بنشر بحوث سبق وأن نُش   .18

 ال يسأل الباحث عن قبول نشر بحثه إالا بعد مرور شهرين من تاريخ تسليمه للمجلة . .19
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