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 :ةقواعد النشر في مجل

بنشر البحوث الجادة واألصيلة والتي لم ” سياسيةالمفكر للدراسات القانونية وال“ترحب دورية    

 .يسبق نشرها بمجلة أخرى، وال تكون جزًءا من كتاب منشور، أو رسالة جامعية يعدها الباحث

 هيئة التحرير.

  تعطى األولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير حسب األسبقية الزمنية للورود إلى هيئة

إجازتها من هيئة التحكيم، ووفقًا لالعتبارات العلمية والفنية التي تراها تحرير الدورية، وذلك بعد 

 .هيئة التحرير

  تقوم هيئة التحرير بالقراءة األولية للبحوث العلمية المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر

جعة مقومات البحث العلمي، وتخضع البحوث والدراسات والمقاالت بعد ذلك للتحكيم العلمي والمرا

 .اللغوية

 :الشكلية والمنهجية شروطال

 :( صفحة، على الشكل اآلتي15ينبغي أال يزيد حجم البحث على خمسة و عشرين )
 Page Size (taille de la page): A4 (21cm x 29.7cm). 

 Fonts (polices): Simplified Arabic (14) and Times New Roman (12). 

 Single-spaced (Interligne Simple) and justified (justifiée). 

 Margins (marges): Top (haut) 2cm, Bottom (bas) 2cm, Left (gauche) 2cm, 

Right (Droite) 2.5cm, Binding position (position de la reliure): Right (Droite). 

بالقواعد المتعارف عليها عبر البريد اإللكتروني للمجلة، مع االلتزام البحوث والدراسات ترسل     

عالميًا بشكل البحوث، بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخص، مقدمة، موضوع البحث، 

 .خاتمة، مالحق: )األشكال، الجداول(، الهوامش، المراجع

 :عنوان البحث.

 ( كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، و 20يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث عشرين )

 .يتضمن االستنتاج الرئيسييدل عليه، أو 

 نُبذة عن الباحث صاحب المقال. 

 :ملخص البحث.

 ( كلمة100يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية في حدود مائة ). 

  البحوث و الدراسات باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية، يرفق معها ملخص باللغة العربية في حدود

 .( كلمة200 – 150)

لمات التي تستخدم للفهرسة ال تتجاوز عشرة كلمات، يختارها الباحث بما الك: الكلمات المفتاحية.

يتواكب مع مضمون البحث، وفي حالة عدم ذكرها، تقوم هيئة التحرير باختيارها عند فهرسة 

 : الهوامشالمقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية البحث 

 تسلسلة في نهاية البحث، مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام م

أو المرجع كامالً عند اإلشارة إليه ألول مرة، فإذا تكرر يستخدم االسم المختصـر، وعليه سيتم فقط 

 .إدراج المستخـدم فعالً من المصادر والمراجع في الهوامش

 : عروض الكتب.

 حديثة النشر ، أما مراجعات الكتب ” العربية و األجنبية“للكتب  يةتنشر الدورية المراجعات التقييم

 .القديمة فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته

  يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجاالت العلمية المتعددة، و يشتمل على إضافة علمية

 .جديدة

 ميز وأوجه القصور، و إبراز يعرض الكاتب ملخًصا وافيًا لمحتويات الكتاب، مع بيان أهم أوجه الت

بيانات الكاتب كاملة في أول العرض )اسم المؤلف، المحقق، المترجم، الطبعة، الناشر، مكان 

 (.النشر، سنة النشر، السلسلة، عدد الصفحات

 ( صفحة15أال تزيد عدد الصفحات عن ). 

 :عروض األطاريح الجامعية.



 الجامعية )رسائل الدكتوراه و الماجستير( التي تم إجازتها بالفعل،  تنشر الدورية عروض األطاريح

ويراعى في موضوع العرض أن تكون حديثة، و تمثل إضافة علمية جديدة في أحد حقول الدراسات 

 .العلمية المختلفة

  ،إبراز بيانات األطروحة كاملة في أول العرض )اسم الباحث، اسم المشرف، الكلية، الجامعة

 (.سنة اإلجازةالدولة، 

  أن تشمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص لمشكلة )موضوع( البحث

 .وكيفية تحديدها

  الباحث من نتائج إليهملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة ألهم ما توصل. 

 ( صفحة15أال تزيد عدد صفحات العرض عن ). 

 :حقوق المؤلف

 مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر في الدورية، و عن توافر األمانة العلمية، سواء  المؤلف مسؤول

 .لموضوعه أو محتواه، ولكل ما يرد بنصه، و في اإلشارة إلى المراجع و مصادر المعلومات

 األفكار والمعلومات الواردة في البحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى مسؤوليته هو جميع اآلراء و

 .عن رأي أحد غيره، وليس للدورية أو هيئة التحرير أي مسؤولية في ذلك ال تعبره، ووحد

 البحث، ومستله من  ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز للنشر، نسخة من العدد المنشور به

البحث على البريد اإللكتروني ونسخة ورقية منهما )في حالة طبع المجلة ورقيا( ، علًما بأن 

 .الدورية ال تدفع أي مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها
 




