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ضوابط وأخالقيات النشر
تدعو ىيئة تحرير المجمة الى التقيد بالضوابط األخالقية للبحث العلمي واحت ارم المواثيق والقوانين والعرف
المنظمة ليذا المجال ،وتمتزم بالعمل عمى تسخير جيود كل الفاعمين في تحرير ونشر المجمة لخدمة ىذا اليدف وتسعى
لتحقيقو من خالل جممة من االلتزامات التي يجب أن يتحمى بيا كل طرف.
-1الت ازمات هيئة التحرير:

إن ىيئة التحرير المكونة من رئيس التحرير و رؤساء التحرير المساعدين والمدققين المغويين ،وأعضاء المجنة العممية
لممجمة والمارجعين وأعضاء أمانة التحرير تقع عمييم جممة من المسؤوليات وااللتزامات نذكرىا فيما يمي:
-مخبر الذراساث السياسيت والذوليت ممثل في مديره يممك مجمة دورية ليا رئيس التحرير الذي يعد مسئول عن قرار

نشر المجمة ،وفقا لمقوانين المعمول بيا وكذا سياسة النشر المعتمدة من طرف ىيئة تحرير المجمة التي تعتبر ىيئة
استشارية ،يتم االعتماد عمى آراء أعضائيا كل في حدود صالحياتو التخاذ قرار النشر.

-يتم نشر المادة العلمية األصيلة فقط بعد أن تعرض لمقراءة من طرف رئيس التحرير أو المحررين المساعدين كل

حسب تخصصو ،كما تخضع لممارجعة والتحكيم من طرف مارجعين اثنين وجوبا ،وفي حالة تناقض الخبرتين يسند

التحكيم إلى م ارجع ثالث أو تعرض عمى المجنة العممية لممجمة ،ويعتبر قاررىا فاصال في ذلك.
-تمتزم المجمة بنشر المقاالت المقبولة مجانا ودون تسديد أي مقابل.

-تمتزم ىيئة تحرير المجمة بالمحافظة عمى المادة العممية المرسمة إلييا وعدم تسريبيا أو تركيا في متناول الغير حتى

يتم نشرىا ،وفي حالة عدم نشرىا يتم إتالفيا ،كما تمتزم بالنزاىة والموضوعية في معالجة المقاالت المرسمة إلييا وتعتمد
فقط المعيار العممي في تقييم المقال دون سواه ،وتحقيقا ليذا اليدف ترسل المقاالت إلى المارجعين دون اإلفصاح عن
ىوية صاحب المقال.

-تمتزم المجمة باختيار المحكمين لم ارجعة المقال حسب اختصاصاتيم او الماميم بموضوع البحث.
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-يتعين عمى المارجعين قبول المقال المرسل إلييم لمتحكيم في حدود األسبوع األول بعد استالميم لو ،كي يتسنى

لرئيس التحرير تغيير المارجع في حالة تبين أن موضوع المقال خارج عن تخصصو أو الت ازماتو ال تسمح لو بمارجعة

المقال ،وفي حالة قبوليم لمتحكيم يمتزم المحكمون بتقديم تقاريرىم في اآلجال المحددة (شيرين عمى األكثر) ،عمى أن
تكون تقاريرىم بعيدة عن االعتبا ارت الشخصية ومبنية عمى الموضوعية ،أون يقدموا الحجج واألدلة ،ويعمموا عمى

المحافظة عمى المادة العممية المرسمة إلييم.

تمتزم ىيئة التحرير بإبالغ المؤلفين بكل المستجدات الخاصة بمقاليم ،وتعمل عمى تقديم خدمات فيآجال معقولةومناسبة.

تمتزم ىيئة التحرير في حالة قبول مقال لمنشر بتمكين المؤلف من الحصول عمى إشياد بقبول نشر المقال فياألعداد القادمة من المجمة ،أو إشهاد بنشر المقال ،عمى أن يرسل طمب بذلك عمى البريد االلكتروني لممجمة ،ويستعمل
ىذا اإلشياد في حدود ما يسمح بو القانون.
-يتم نشر المقاالت المقبولة وفق الر زنامة المحددة (عددين في السنة +االعداد الخاصة) عمى البوابة اإللكترونية

لممجالت العممية الجزائرية ،التي تتيح الولوج بحرية وتحميل المقاالت بشكل دائم ومجاني ،كما تتيح المجمة كل األعداد
عمى موقع جامعة بومرداس من بوابة كمية الحقوق والعموم السياسية في ركن المجالت العممية.
-2التازمات المؤلفين:

-يجب عمى المؤلفين االلتازم بإرسال المادة العممية األصيمة المحررة من طرفيم والتي لم يسبق المشاركة بيا في

ممتقى أو نشرت في مجمة أخرى ،ويجب أن ال يكون محتوى المقال منقوال ا من كتاب أو من مصدر آخر ،وفي حالة
اكتشاف ىيئة تحرير المجمة تحايل المؤلف ،يتم متابعته وفق القوانين والتنظيمات المعمول بيا.

-يجب تيميش المادة العممية المنقولة وذلك بتدوين مصادر المعمومات ،ويتحمل المؤلف مسؤولية صحة وأصالة

المادة العممية المقدمة لمنشر ،كما ال تتحمل المجمة أي مسؤولية عن االنتحال أو السرقة العممية.

-يتحمل أصحاب المقاالت مسؤولية اآلارء المعبر عنيا من خالل مقاالتيم ،حيث ال تعكس بالضرورة آ ارء ىيئة

التحرير أو سياسة وأىداف كمية الحقوق والعموم السياسية وجامعة امحمد بوقرة بومرداس.
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