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 أقر أنا الموقع أدناه:  

 الباحث المشارك                                         الباحث الرئيسي          

 ( يتم فقط وضع عالمة صح على وضعية الباحث وال يكتب االسم هنا، بل في الخانة المخصصة له الحقا  )

 أن بحثي المقدم للنشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية تحت عنوان:  

 ............................................................................................................................. ....... 

ن رسالة ماجستير أو دكتوراه. كما  وليس جزًءا من كتاب منشور، أو م  ،هو عمل خاص بي، أصيل ▪

ً أقر بأن البحث لم يسبق نشره، ورقياً أو إلكترونياً، وليس م   للنشر إلى جهة أخرى، ولم يسبق    قدما

أو خارجها الكويت  داخل  العلمية،  المجالت  إحدى  من  من  تحكيمه  االقتباسات  بأن جميع  أقر  كما   .

 الكتب واألبحاث والمواقع اإللكترونية وغيرها موثقة ومنسوبة ألصحابها. 

 وأتعهد بأن أقوم بمراعاة مالحظات المحكمين وإدارة تحرير المجلة.   ▪

 على قواعد النشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية وأراعيها وألتزم بها.وأن أطلع  ▪

 ................................................................................................................... : االسم كامالً 

 ................................................................................................................ الدرجة العلمية: 

 .................................................................................................... التخصص الدقيق للبحث: 

 ....................................................................................................... ..........جهة العمل: 

  ................................................................................................................العنوان البريدي:

................................................................................................................................. .... 

 .. ........................................................................................................... البريد اإللكتروني: 

 ...............................................................................................   الهاتف: 

 .................................... التوقيع:                              ............................................ التاريخ: 

 ة هذا اإلقرار والتعهد بتعدد المؤلفين للبحث الواحد. تعدد تعبئت مالحظة: 

  سياسات وقواعد النشر في المجلة ومالحقها وإصداراتها. مرفق: 
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 سياسات وقواعد النشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 

 النشر والتحكيم  –أوالً 

القانونية   -1 والدراسات  األبحاث  بنشر  تُعنى  سنوية،  ربع  محكمة،  علمية  مجلة  العالمية،  الكويتية  القانون  كلية  مجلة 

 والشرعية، باللغتين العربية واإلنجليزية. 

القضائية وملخصات رسائل  -2 األحكام  على  والتعليقات  والدراسات  األبحاث  العالمية  الكويتية  القانون  كلية  مجلة  تنشر 

الماجستير والدكتوراه، التي يكتبها باحثون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجاالت تخصصهم، من كافة كليات القانون  

 العربية واألجنبية.

تحرص مجلة كلية القانون الكويتية على ضمان جودة األبحاث التي تقبلها للنشر، وفي سبيل ذلك تخضع كل البحوث   -3

القضائية، قبل نشرها، للتحكيم من قبل ُمحكمين إثنين، من ذوي الكفاءة والخبرة،   والدراسات والتعليقات على األحكام

 وتقدم/وترسل إليهم األبحاث محجوب أسماء أصحابها.  

 يشترط أن تكون الدرجة العلمية للمحكم أعلى من درجة الباحث، أو الباحثين في حالة تعددهم.  -4

 المجلة، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر.تعد المجلة قائمة بالمحكمين المعتمدين في تخصصات  -5

 يطلب من المحكم إبداء رأيه في البحث كتابة وفق عناصر محددة، تتضمن على سبيل المثال: -6

 أصالة البحث ومدى اإلضافة العلمية في مجال التخصص.  ▪

 منهجية البحث. ▪

 المصادر والحواشي.   ▪

 سالمة التكوين واللغة واالستنتاجات. ▪

أو نشره بعد إجراء تعديالت جذرية  ،نهاية التقييم إبداء الرأي في مدى صالحية البحث للنشر من عدمهويطلب منه في 

 أو طفيفة. 

ثنين على األقل لكل بحث، ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم ثالث في حالة رفض البحث  إتستعين المجلة بمحكمين   -7

 النشر في حالة رفضه من المحكمين.قبول ر للباحث عن عدم عتذتم اال، ويوقبوله من المحكم اآلخر من أحد المحكمين

إذا كان الباحث أو أحد الباحثين من داخل الكويت، يتوجب أن يكون المحكمين من خارج الكويت، مع السماح لرئيس   -8

 التحرير بتقدير حاالت بعض البحوث، التي تتطلب التحكيم في داخل الكويت في حالة اختيار محكم ثالث مرجح.

 ً  حقوق الباحث  -ثانيا

النشر في خالل   -1 للنشر أو عدم  البحث  التحرير كاتب البحث بصالحية  يوم عمل من تسلم   15يجب أن يخطر رئيس 

 ردود المحكمين، وعلى ضوء هذه الردود. 

بالمجلة ضمن كتاب له بعد مرور ثالث سنوات من نشره بالمجلة، على أن   -2 المنشور  يجوز للباحث إعادة نشر بحثه 

 ن من إدارة المجلة وأن يشير إلى المصدر عند إعادة النشر.  يستأذ

يجوز للباحث التقدم بورقته البحثية ذاتها التي قدمها للنشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية إلى مؤتمر أو ندوة  -3

 أو غيرها قبل نشرها بالمجلة، شريطة أال تنشر في سجل أعمال المؤتمر أو الندوة. 

سواء في الصحف اليومية   ،نشر ملخص عن بحثه المقبول للنشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  يجوز للباحث -4

شريطة اإلشارة إلى أن البحث مقبول للنشر في    ،أو األسبوعية أو في المواقع اإللكترونية أو في المؤتمرات والندوات

 المجلة. 

زة، شريطة أال تقوم الجهة المانحة للجائزة بإعادة نشره إال بعد أخذ يجوز للباحث التقدم ببحثه المقدم للمجلة لنيل جائ -5

 شار في البحث أنه منشور في المجلة بتفاصيل النشر.إذن كتابي من المجلة، وأن يُ 

يجوز للباحث التقدم إلى المجلة ببحثه أو دراسته التي أعدها لصالح جهات أخرى، طالما أنها لم تنشر بوسائل النشر  -6

 ليها.المتعارف ع
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 ً  حقوق المجلة  -ثالثا

مبدئيا   -1 البحث  تفحص  أن  التحرير  رأي   لهيئة  يكون  المحكمين،  تقارير  وردت  ومتى  للتحكيم،  مالءمته  مدى  لتقرير 

 لرئيس وهيئة التحرير. لزما  المحكمين مُ 

ذكر   -2 دون  طلبه،  عند  المحكمين،  برأي  للنشر  المقبول  غير  البحث  كاتب  التحرير  رئيس  يخطر  أن  أسماء يجب 

 المحكمين، ودون أي التزام بالرد على تعقيب كاتب البحث. 

من   -3 الرد  تسلمه  تاريخ  من  شهور  ثالثة  عن  تزيد  لمدة  البحث  على  المطلوبة  التعديالت  إجراء  عن  الباحث  تأخر  إذا 

 قهريا تقبله هيئة تحرير المجلة. من الباحث عن النشر، ما لم يقدم عذرا   المجلة، يكون ذلك عدوال  

 ال يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إخطار الباحث بالموافقة على نشره في المجلة.  -4

ورقيا   -5 نشره  بعد  المجلة  إلى  ببحثه  التقدم  للباحث  يجوز  إلكترونيا    ال  علمية  أو  مجلة  المؤتمرات    ،في  أعمال  في  أو 

وفي   أخرى.  جهات  أي  لدى  أو  لمدة والندوات  المجلة  في  للباحث  أبحاث  أي  نشر  يمنع  االلتزام  بهذا  اإلخالل  حالة 

 سنتين. 

التعديالت   -6 جميع  أجرى  ولو  نفسه،  بالبحث  جديد  من  التقدم  المحكمين  آراء  نتيجة  بحثه  المرفوض  للباحث  يحق  ال 

 المطلوبة.

لها حق السماح للغير بإدراج بحوثها في  ، التي سبق لها نشرها، وكانت أو إلكترونيا    للمجلة إعادة نشر البحوث، ورقيا   -7

 قواعد البيانات أو المعلومات المختلفة.

 ً  اإلجراءات والتدابير في حال اإلخالل بإقرار وتعهد الباحث  -رابعا

المجلة، ورقيا   -1 في  للنشر  قدمه  الذي  البحث  بنشر  الباحث  قيام  للمجلة  ثبت  إلكترونيا    إذا  بعد  أو  أو  للنشر  تقديمه  قبل   ،

 في المجلة لمدة سنتين، كما تخطر الجهة التي يتبعها بذلك.  تقديمه، يحرم من النشر مستقبال  

التحقق من صحة   -2 بعد  العالمية،  الكويتية  القانون  كلية  تقوم مجلة  للنشر،  المقدم  للبحث  العلمية  السرقة  ثبوت  في حالة 

 واقعة السرقة العلمية، اتخاذ اإلجراءات والتدابير اآلتية: 

 

 الباحث من خارج كلية القانون الكويتية العالميةكان إذا  -أ

ذلك ▪ عن  والتنويه  وأرشيفها  سجالتها  من  وإلغائه  المجلة،  من  البحث  بالبحث   ،سحب  االحتفاظ  مع 

 المسروق كمستند يستخدم عند اتخاذ إجراءات في مواجهة الباحث.

 نشر إعالن توضيحي بعدد الحق من أعداد المجلة بما يفيد ذلك.  ▪

 اء نشر البحث.تحميل الباحث جميع النفقات واألجور التي تكبدتها المجلة جر   ▪

 مية. إخطار الجهة التي يتبعها الباحث بواقعة السرقة العل ▪

 .مؤبدا   الحرمان من النشر في المجلة حرمانا   ▪

 

 إذا كان الباحث من داخل كلية القانون الكويتية العالمية -ب

 

 تسري ذات اإلجراءات والتدابير الواردة على الباحث من خارج الكلية، ويضاف إليها:

 

الكلية ▪ العقوبات الواردة ويتم    بالواقعة،  تشكيل لجنة تحقيقو  ،ترفع إدارة المجلة األمر إلى إدارة  توقيع 

 في لوائح الكلية على ضوء نتائج التحقيق. 


