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 القواعد املعتمدة للنشر يف اجمللة العلمية ومالحقها  
2021 – 2022 

يسعى  أكاديمي ومنبر علمي مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مجلة قانونية علمية محكمة، 

صدر مالحق خاصة  تصدر بشكل دوري، مرة كل ثالثة أشهر، كما ت  ز،  إلى الجودة والجدية والتمي  

بحوث  للكلية، التي تطبق بشأنها قواعد ومعايير نشر ال  الدولي   المؤتمر السنوي  بحوثتتضمن  

بوهي  ،  نفسها  باألعداد الدورية كل ما يتصل بالموضوعات القانونية محل اهتمامها،    نشرب  ت رح ِّ

   ؛ ةوالفرنسي واإلنجليزية باللغات العربية 

 :  في أحد األبواب التاليةوذلك 

 البحوث والدراسات  ▪

 التعليق على أحكام قضائية  ▪

 ملخصات الرسائل الجامعية  ▪

 التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات  ▪

 عرض الكتب القانونية الجديدة ومراجعتها  ▪

 : العلمية، وعلى وجه الخصوصعلى أن تكون في أي من المجاالت 

 القانون بمختلف فروعه  ▪

 الشريعة والفقه اإلسالمي   ▪

 واالقتصاد والتشريعات االقتصادية  المالية العامة ▪

 العلوم االجتماعية والطبيعية المرتبطة بالقانون  ▪

 في القانون  الدراسات المقارنة ▪

 التعريب في أي من المجاالت السابقة  ▪
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 :  القواعد التاليةالسياسات ووذلك وفق  

 :السياسات العامة للنشر  -أوالا 

أهمية كبيرة لدور المجلة العلمية في نشر وتشجيع البحث العلمي، وهي تسعى إلى    تولي إدارة الكلية .1

دورها ورسالتها، ومراجعته وتعميق  ال  اتعزيز  يكفل رفع جودة  بما   وفقا    المنشورة  بحوث باستمرار 

 ويعزز من تأثيرها وإشعاعها في محيطها.    ألفضل المعايير والممارسات العالمية،

  المنشورة فيها قيمة مضافة   بحوث لل اشك   ، وأن ت  ومتميزا    جادا    علميا    منبرا    إلى أن تكون  المجلة  تسعى .2

تخصصها مجال  ويجعلها    في  المختلفة،  القانونية  المجاالت  يعزز  العلمية بما  المجالت  مصاف  في 

 .  ين، وذلك في إطار مشروع للتجديد في الفكر والمنهج البحثيالعالمية

التي تقبلها للنشر، من خالل تطبيق قواعد النشر، والتحكيم،    بحوث المجلة على ضمان جودة التعمل   .3

 والمراجعة التحريرية، والتدقيق اللغوي.  

تستوعب المتغيرات   حاالت واقعية بآليةعلى   المقدمة للنشر فيها   بحوث أن تقوم التحرص المجلة على   .4

 . الموضوعية والمنهجية والشكلية واحيمن الن  الجارية

 . تشجع المجلة الدراسات القانونية المقارنة .5

منهج النقد والتحليل وقدح األفكار باألفكار من خالل  فيها   المقدمة للنشر  بحوث ال  اعتماد تشجع المجلة   .6

 المنهجية واألساليب الحديثة. 

المقدمة للنشر من باحث منفرد، ومن باحثين مشتركين، وفي حالة اشتراك ثالثة    بحوث تقبل المجلة ال .7

وق ع منهم يبي ن إسهام كل واحد في البحث.     باحثين، يجب تقديم خطاب م 

من قبل متخصصين وحاصلين على درجة علمية أعلى من  للتحكيم المواد المقدمة للنشر تخضع جميع .8

 الباحث أو موازية له. 

 

ا   : قواعد النشر -ثانيا

 : بالنسبة للبحوث والدراسات ❖

 قواعد عامة:   .أ

 سبق نشرها، أو مقدمة للنشر في مجلة أخرى.قد يكون البحث أو الدراسة  ال  أ .1

، أو من كتاب له سبق الباحث   ا من رسالة دكتوراه أو ماجستيريكون البحث أو الدراسة جزء    أال   .2

 .  ، إال إذا كان ذا قيمة أو إضافة جديدة، توافق عليها هيئة تحرير المجلة مسبقا  نشره

 ، ويعالج قضية حيوية ومهمة. ومبتكرا   ،وأصيال   ،يكون موضوع البحث مستجدا   أن .3
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استطراد أو   مقدمات نظرية أو  التركيز في البحث على الموضوع محل الدراسة دون  ينصب  أن   .4

 . ، على أن يكتفي الباحث باإلحالة إلى المراجع التي تناولت ذلك ما دام الزما  ال لزوم لها إضافات 

النقدي في دراسته، ويناقش   .5 المنهج  الباحث  التي  أن يستخدم  البحث واإلشكاالت  بعمق موضوع 

 .  يثيرها

في خاتمته .6 البحث  يتضمن  إليها  أن  توصل  التي  بالنتائج  التي    توصيات لل  وعرضا    ،الباحث   بيانا  

ويقدمها   الدراسة،  اإلشكاالت محل  أو  المطروحة  القضايا  مستقبلية مقترحات  لمعالجة    لدراسات 

  . يستدعيها موضوع البحث 

البحث أو الدراسة حديثة ومتنوعة، محلية وعالمية، عربية وأجنبية كلما كان ذلك  أن تكون مراجع   .7

 ، وذلك على النحو التالي:  قة بشكل كامل، وموث  ممكنا  

، دار النشر، بلد النشر، وسنة )ط( ، الطبعة)ج( ، الجزءالبحث /، عنوان الكتاب الباحث /اسم الكاتب 

 ، والصفحة )ص( بالنسبة للهوامش.  النشر

  قة باإلشارة إلى عدد وتاريخ الجريدة الرسمية. تكون القوانين والتشريعات واللوائح موث  أن  .8

 أن يتضمن البحث بعد قائمة المراجع جدوال  بمحتوى البحث/الفهرس.  .9

تجاوز عدد ي  ( كلمة، أو أال  15000)  خمسة عشر ألفكلمات البحث أو الدراسة  عدد  تجاوز  ي  أال   .10

حجمه    –  Times new Roman)نوعية الخط    .A4عادية، من حجم    ( صفحة30)الصفحات  

حجمه    –   نفسها الهوامش: نوعية الخط  – 1.15المسافة بين األسطر في الصفحة الواحدة   –( 14)

 . ، متضمنة الملخصين )العربي واإلنجليزي والمراجع((1.0المسافة بين األسطر  –( 10)

  300إلى   250باللغتين العربية واإلنجليزية، يتكون كل واحد منهما من   ملخص  البحث ب يرفقأن   .11

)أبكلمة   أقصى  واحدة(حد  صفحة  ويتضمن  و  وإشكاليته،  ،  البحث  ونطاقه، أهدافموضوع    ه 

، على أال يكون ذلك نسخا  أو تكرارا  توصياتهأبرز  أهم نتائجه وبيان بو  وأهم محاوره،  منهجيتهو

، على أال تزيد على خمس ويتلو الملخص كلمات دالة  باقي أجزاء متن البحث.لنصوص وردت في  

فـي   الستخدامها  ،المجاالت التي يتناولها البحث تعب  ر عن  فـي عنوان البحث(،    واردةكلمات )غير 

 التكشيف. 

القانون ال يجوز نشر البحث أو الدراسة في مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره في مجلة كلية    .12

 بعد إذن كتابي من هيئة التحرير.   ، إال  الكويتية العالمية

أو إلكترونية بصيغتي بي دي اف   يجب أن تكون البحوث أو الدراسات مطبوعة، من ثالث نسخ،  .13

PDF  ووردWord،  .وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جميع النسخ 

 عليها من هيئة التحرير. ال ترد أصول البحث أو الدراسة بعد الموافقة   .14

 المنشورة   بحوث ، يتضمن الللسيرة الذاتية ال يتجاوز صفحة واحدة  يجب أن يرفق الباحث ملخصا    .15

 . للباحث 

 من البحث. مستال   20نسخ من العدد المنشور فيه بحثه مع   3يمنح كل باحث   .16
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لك لمدة  ذ ، وللبحث المجاز   وإلكترونيا    يكون للمجلة الحق في االحتفاظ بجميع حقوق النشر، ورقيا   .17

 .سنوات من تاريخ النشر 3

 

 قواعد خاصة:  -أ

تخصيص قائمة بالمراجع في آخر البحث أو الدراسة تتضمن المراجع التي أشير إليها في يجب   -1

ا بالمراجع العربية، ثم  المتن، وتوضع في صفحة مستقلة، على أن ترتب المصادر والمراجع بدء  

ـ" ال"تدخل  أن يكون الترتيب حسب الحروف األبجدية، وال  و،  األجنبية، من دون ترقيمالمراجع  

 لى ما بعدها.إفي الترتيب، بل ينظر " أبو"و  "ابن "التعريف و

يشار إلى الهوامش بأرقام متسلسلة على امتداد صفحات البحث أو الدراسة، وتشرح مرقمة بحسب   -2

 تسلسلها.

 هوامش على العناوين الرئيسية أو الفرعية للبحث. إشارة إلى ال توضع  -3

 يخضع ترتيب البحوث والدراسات المنشورة في المجلة العتبارات فنية.  -4

 يراعى في أولوية النشر:  -5

 البحوث الواردة من أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية.  ▪

 الكويتية أو المقارنة بالقوانين الكويتية.البحوث والدراسات التي تعنى بالقوانين  ▪

 تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث، وأسبقية تقديم البحوث التي يتم تعديلها.  ▪

 تنويع البحوث والدراسات كلما أمكن ذلك. ▪

 

 بالنسبة للتعليق على األحكام القضائية:   ❖

منها بأهمية آراء الفقه القانوني في تحليل الحكم وتأصيله    تنشر المجلة التعليق على أحكام القضاء، إيمانا  

عدم التعرض للهيئة مع مراعاة  ونقده، من واقع الربط بين نظرية القانون وعلمه وبين التطبيق العملي،  

 . صدروهوالقضاة الذين أ

 

 بالنسبة لعرض ملخصات الرسائل الجامعية:   ❖
الدكتوراه( التي تمت إجازتها، ويراعى فيها    –)الماجستير  تنشر المجلة ملخصات للرسائل الجامعية  

تمثل إضافة علمية جديدة في أحد مجاالت   الرسالة، وأن  تعد بمعرفة صاحب  تكون حديثة، وأن  أن 

 ( صفحات، مع مراعاة أن يضم الملخص ما يلي: 10القانون المعروفة، على أال يزيد العرض على )
 مقدمة لبيان أهمية الرسالة. ▪

 ملخص لموضوع الرسالة وكيفية تحديده، ويكون ضمن الرسالة. ▪

 وعينتها وأدواتها.  ،وفروضها ،الرسالةملخص لمنهج  ▪
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 خاتمة ألهم ما توصل إليه معد الرسالة من نتائج وتوصيات. ▪

 

 بالنسبة لتقارير اللقاءات العلمية:   ❖

تتصل   التي  والمؤتمرات  الندوات  العلمية عن  التقارير  المجلة  أكثر من  تنشر  أو  بواحد  موضوعاتها 

 الكويت أو خارجها، ويراعى فيها: دولة في داخل  مجاالت اهتمام المجلة، والتي انعقدت حديثا  

ال ▪ على  مركزا  المؤتمر،  أو  الندوة  فعاليات  التقرير  يغطي  العمل    بحوث أن  وأوراق  العلمية 

 المقدمة ونتائجها، وأهم التوصيات التي توصل إليها.

 ( صفحات. 5أال يزيد التقرير عن ) ▪

 

 بالنسبة لعرض الكتب ومراجعتها:   ❖
تنشر المجلة المراجعات التقويمية للكتب حديثة النشر، التي تخص أي حقل من حقول القانون والتي  

 اآلتية: تتوافر فيها الشروط 
 على إضافة علمية جديدة. ومشتمال   أن يكون الكتاب متميزا   ▪

 .نفسه في المجال العلمي للكتاب  أن يكون معد المراجعة متخصصا   ▪

 أال يكون قد سبق تقديم العرض للنشر في مطبوعة أخرى. ▪

لمحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه التميز والقصور، على   وافيا    أن يعرض المراجع ملخصا   ▪

 صفحات. 5أال يزيد العرض على 

 لعرض الكتب الذي يتم بتكليف من المجلة فقط. ماليا   تمنح المجلة مقابال   ▪

------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- 

 : القانون الكويتية العالمية كلية رئيس تحرير مجلة السيد/  : ترسل البحوث والدراسات إلى

   البريد العادي: ❖

   800005قسيمة  – 4قطعة  –مدينة الدوحة  –الكويت 

   93151الرمز البريدي   –  59062ص.ب: 

 96566305615+مباشر  96522280222+هاتف:  

 : موقع المجلة على اإلنترنت ❖

                                                               https://journal.kilaw.edu.kw / 

 األبحاث: نصة م ❖

https://krp.kilaw.edu.kw 
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 البريد اإللكتروني:  ❖

kilawjournal@kilaw.edu.kw 

mailto:kilawjournal@kilaw.edu.kw

