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إعـــالن ودعوة للنشر
(لألساتذة الباحثني)
تنشر اجمللة املقاالت والدراسات والبحوث العلمية يف حقلي العلوم القانونية والعلوم السياسية اليت تتوفر فيها
الشروط التالية:
 التزام املوضوعية يف الطرح وعدم التجريح أو اإلساءة إىل األديان أو الثقافات واحرتام حقوق امللكية الفكرية واألمانة العلمية،
ونبذ أي سلوك من شانه اإلساءة إىل البحث العلمي  ،ويف حالة ثبوت اعمال منافيه ألخالقيات البحث العلمي مينع الباحث من
النشر يف اجمللة ملدة سنوات.
 أن ال يكون البحث مستال من كتاب مت نشره أو رسالة خترج متت مناقشتها
 أن تلتزم بالدقة والسالمة اللغوية وأن ال تزيد عن  0555كلمة وأن ال تقل عن  0555مبا يف ذلك اهلوامش ،وأن تكون
مطبوعة الكرتونيا على ورقة بيضاء حجمها خمصص (40×61سم) خبط  Simplifed Arabicحجم Times New 64
 Romanحجم  66بالنسبة لغات األجنبية.
 تتضمن الورقة األوىل العنوان الكامل للمقال واسم الباحث ورتبته العلمية والتخصص واملؤسسة اليت ينتمي اليها (قسم
جامعة) رقم اهلاتف الفاكس والربيد االلكرتوني وملخصني أحدهما بلغة مقال والثاني بلغة أخرى على أن يكون أحدهما
بالعربية وأن ال يتجاوزا  455كلمة.
 تكتب اهلوامش دون قائمة املراجع بطريقة آلية يف آخر املقال ( )End of Documentوتكون حسب أسلوب مدرسة شيكاغو.
 تكون هوامش الصحفة كما يلي 4 :سم من كل اجلوانب ،رأس الورقة وأسفلها سم.
 تلتزم اجمللة بإرسال املقاالت الواردة إليها إىل جلان حتكيم سرية وتفرض على الباحثني تدارك اهلفوات والنقائص الواردة
فيها يف حال وجودها.
 يرفق الكاتب عند تقديم البحث طلبا موقعا من طرفه يطلب فيه نشر حبثه ،موجها إىل رئيس التحرير يبدي فيه رغبته يف
نشر املقال باجمللة.
 بعد قبول املقال للنشر جيب على الباحث أن يقدم تعهد بعدم نشر املقال يف جملة علمية أخرى.
 حيق للمجلة إجراء بعض التعديالت الضرورية على املادة املقدمة للنشر دون املساس مبضمونها.
 ال تُرَد املقاالت الواردة إىل اجمللة سواء نشرت أم مل تنشر
 تعرب مضامني املواد املنشورة يف اجمللة عن أراء أصحابها ،وال متثل بالضرورة رأي اجمللة

