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  الضوابط العامة للنشر يف جملة البحوث القانونية
 أعداد يف املتخصصون ا سيساهم اليت العلمية األعمال لنتاج مميزة صورة إىل للوصول الة من سعياً  

  :التالية بالضوابط التقيد جيب فإنه الة
  :التالية املوضوعات أحد يف الدراسة أو البحث يكون بأن التقيد: أوالً

  .والقانون الشريعة بني واملقارنة والشرعية القانونية والدراسات البحوث)  أ
  .القوانني ومشاريع القوانني على التعليق) ب
  .املختلفة القضائية األحكام على التعليق)  ج
  .العلمية الرسائل ملخصات تقدمي)  د

  .الة ختصص جمال يف العمل وورش واملؤمترات الندوات أعمال) هـ
  :التالية بالشروط التقيد: ثانياً

  .ومنهجيته وضوابطه العلمي البحث أصول مراعاة  .1
  .للنشر قدم أو نشره سبق قد يكون ال حبيث املوضوع جدة  .2
  .علمية درجة صاحبه به نال أو أطروحة أو رسالة من جزءاً العلمي العمل يكون أالَّ  .3
 العنوان لصفحة شاملة صفحة ثالثني عن تزيد وال 15 عن العلمي العمل صفحات عدد يقل أالَّ  .4

  .والفهارس
  .واملطبعية اللغوية األخطاء من خالياً العلمي العمل يكون أن  .5
  .الفرنسية اإلجنليزية، العربية،: التالية اللغات بإحدى مكتوباً العمل يكون أن  .6
 أجنبية، بلغة مقدماً العمل كان إذا العربية باللغة صفحتني عن يزيد ال له ملخصاً العلمي العمل مع يقدم  .7

  .العربية باللغة مقدماً العمل كان إذا اإلجنليزية وباللغة
 والسرية ملخصه به مرفقاً بالة اخلاص االلكتروين الربيد عرب الكترونياً مطبوعاً العلمي العمل يقدم  .8

  .للباحث الذاتية
 وختصصه، العلمية، ودرجته معده واسم العمل، لعنوان – العلمي العمل من األوىل الصفحة ختصص  .9

  .اجلامعي االلكتروين وبريده عمله، ومكان
  :للتايل وفقاً العربية باللغة العمل كتابة تكون  .10

  .اجلهات مجيع من) 2.5( املسافات للهوامش، 12 للمنت، 14 حبجم Simplified Arabic اخلط،
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  :للتايل وفقاً) والفرنسية اإلجنليزية( األجنبية باللغات العمل كتابة تكون  .11
Times New Roman اجلهات مجيع من 2.5 املسافات اهلوامش، 12 للمنت، 14 حبجم.  

  .متخصصني أساتذة قبل من السري للتقييم للنشر املقدم العلمي العمل خيضع  .12
 موافقة دون إجراؤها املقيمون يرى اليت اجلوهرية غري الشكلية التعديالت إجراء يف احلق للمجلة  .13

  .العلمي العمل أصحاب
 وإرجاعها فيها جاء مبا للعمل مبالحظات نشرها املقيمون أجاز اليت العلمية األعمال أصحاب الة ختطر  .14

  .للنشر للمجلة
 تبعات وحدهم وعليهم أصحاا آراء عن تعرب وأفكار آراء من فيها مبا للنشر املقدمة العلمية األعمال  .15

  .القانونية مسؤولياا
  .بالة النشر وسياسية تتفق ألوليات العلمية األعمال نشر خيضع  .16
  .تنشر مل أو نشرها مت سواء بالة للنشر املقدمة العلمية األعمال برد ملزمة غري الة حترير هيأة  .17
 القانون جمال يف إجازا متت اليت واألطروحات اجلامعية للرسائل ملخصات من يصلها ما بنشر الة ترحب: ثالثاً

 عدد جياوز ال ومبا شخصيا األطروحة أو الرسالة صاحب إعداد من تكون أن بشرط واملقارنة اإلسالمية والشريعة
  .صفحات مخس) 5(

 واخلاصة الة حترير هيأة من املعدة النماذج بتعبئة بالة العلمي نتاجه نشر يف الراغب يلتزم: رابعاً
  .األغراض من ذلك غري أو للنشر سواء الة غري أخرى جلهة العلمي العمل تقدمي بعدم


