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 شروط النشر في المؤتمر

 مجلة العلوم االدارية . –تنشر البحوث المقدمة للمؤتمر في مجلة كلية االدارة واالقتصاد  .1

 -مرتبته العلمية  -اسم الباحث باللغتين العربية واالنكليزية  - عنوان البحث: )تحتوي صفحة غالف البحث على  .2

 .(  الموبايلورقم مكان عمله  - عنوان البريد االلكتروني 

 على سبيل المثال :( APA)توثيق المصادر والمراجع بأسلوب أكاديمي حسب نظام  .3

 (81: 2020الدليمي، السنة : الصفحة( مثال ذلك )، االشارة الى المصدر في متن الصفحة ) االسم االخير للباحث 

 ب تسلسل الحروف الهجائية وفق االشارة إلى المصدر كاماَل في قائمة المصادر في نهاية البحث او الدراسة حس

 .دار النشر، مكان النشر (، العنوان،السنة) النموذج اآلتي: االسم االخير للباحث ثم االسم االول  والثاني

 كلمة(  150فضال عن عدم تجاوز ملخص البحث عن ). صفحة (25)يتجاوز عدد صفحات البحث  أن ال .4

وتكون المسافة مفردة بين االسطر مع  A4على ورق   Microsoft  Word 2010تنسق االبحاث وفق برنامج  .5

على ان يكون الخط المستخدم  سم ،  4سم ومن االسفل  3سم ومن االعلى  3كال الجانبين بمسافة  فيترك هامش 

( للعناوين  14( قياس ) Times News  Roman( و باللغة االنكليزية )Simplified Arabic) باللغة العربية

 ( للمتن .12و)

ترسل البحوث على روابط االستمارة االلكترونية خاصة بكل محور والمثبتة في الموقع االلكتروني للكلية . وستهمل  .6

 . في بروفايل المؤتمر المثبت في الصفحة االولى QRما عداها او استخدام رمز 

                      www.business.uokerbala.edu.iq 

 .بذلك تعهدا الباحث ويقدم البلد خارج أو داخل أخرى  جهة ألية تقديمه أو نشره تم قد البحث ال يكون  أن يشترط .7

اللجنة دون التزام من و  ،البحوث والدراسات المرسلة للنشر تخضع للتحكيم والتعاد الموضوعات المعتذر عن نشرها .8

 ببيان أسباب االعتذار . العلمية للمؤتمر

http://www.business.uokerbala.edu.iq/
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  .%(20) عن نسبة االستالل االجمالية ال تتجاوز بحيث  جميع البحوث تخضع لنظام االستالل االلكتروني .9

  .اللجنة العلمية للمؤتمر نظر وجهة عن تعبر وال أصحابها أراء عن والدراسات البحوث تعبر .10

 . نشر بعد القاء البحث في المؤتمريتم منح كتاب قبول مشاركة عند قبول البحث ... ويتم منح كتاب قبول  .11

 في حالة وجود تعديالت على البحث يعاد للباحث ويتم التعديل خالل يومين فقط . .12
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