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جملة العلوم القانونية و االجتماعية
علمية – دولية -حمكمة

أوال -تنشر جملة العلوم القانونية و االجتماعية البحوث والدراسات األصيلة اليت تتعلق ب ـ:
 -1التخصصات االجتماعية والقانونية واإلدارية والسياسية واالقتصادية والنفسية والرتبوية والتارخيية.
 -2األعمال والتقارير العلمية عن املؤمترات وامللتقيات العلمية واألايم الدراسية والرسائل العلمية ذات العالقة ابلعلوم
االجتماعية والقانونية ،الدولية والوطنية.
اثنيا -شروط النشر
يشرتط يف البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف اجمللة أن تتوفر على مايلي:
 -1مراعاة سالمة اللغة وصحة األسلوب.
 -2مراعاة الدقة يف استعمال عالمات الرتقيم.
 -3ضرورة تطابق عنوان البحث مع املوضوع.
 -4أن يكون البحث أصيال ،ومل يسبق نشره وأال يكون مستال من كتاب أو رسالة علمية.
 -4أال يزيد عدد صفحات البحث على ثالثني صفحة مبا يف ذلك املراجع واملالحق ،وأال يقل عن 55
صفحة.
 -5أن تكتب البحوث ابللغة العربية ابستخدام خط  traditional Arabicحبجم  56وهبوامش حجم
الواحد منها  2سم علوي وسفلي وأيسر ،و 3سم أمين ،وترك مسافة بني السطور.
 -6أن تكتب البحوث ابللغة اإلجنليزية أو الفرنسية ابستخدام خط  Time New Romansحبجم
 52وهبوامش حجم الواحد  2554سم على اجلهات األربعة وترك مسافة  555بني السطور.
-7

أن يرفق ابلبحث أدوات البحث املستخدمة إن وجدت.

 -8أن يتضمن البحث ملخصني أحدمها ابلعربية واآلخر ابألجنبية (اإلجنليزية أو الفرنسية (
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اثلثا -متطلبات التحكيم والنشر:
-1

تقوم ىيئة التحرير ابلتقييم األويل للبحوث والدراسات املرسلة قبل عرضها على التحكيم.

-2

ترسل البحوث والدراسات املستوفية للشروط السابقة إىل حمكمني اثنني ،حيث يكتب كل حمكم تقريرا
عن مدى صالحيتها للنشر ،وإذا اختلف حمكمان ،يرسل البحث حملكم اثلث للرتجيح ،ويع ّد حكمو
هنائيا.

-3

هليئة التحرير احلق يف رفض أي حتكيم إذا رأت فيو عدم اجلدية ومن مثة عدم إجازة البحث للنشر .

-4

يبلّغ الباحث بنتيجة التحكيم خالل مدة أقصاىا شهرين.

-5

يف حال قبول البحث للنشر تصبح البحوث والدراسات ملكا للمجلة وال جيوز نشره يف أي منفذ آخر
ورقيا أو إلكرتونيا ،إال بعد موافقة إدارة اجمللة.

-6

يف حال عدم قبول البحث للنشر فإن اجمللة غري ملزمة برده إىل صاحبو ،ويكتفى إبشعاره بعدم إجازتو
للنشر.

-7

خيضع ترتيب البحوث والدراسات العتبارات فنية فقط.

-8

اآلراء الواردة يف ىذه اجمللة ال تعرب إال عن رأي صاحبها5

-9

ال تتحمل اجمللة مسؤولية االخالل بقواعد امللكية الفكرية5

ترسل املقاالت ابسم رئيس التحرير عرب الربيد االلكرتوين:
rev.jur.soc17@gmail.com

احلمد هلل  ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،أما بعد:
فهذا هو العدد السابع من جملة العلوم القانونية واالجتماعية يف جامعة اجللفة ،نقدمه إىل القراء الكرام ،راجني أن
جيدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم.
مبواضيع خمتلفة يف جمال العلوم القانونية واالجتماعية .لتبقى هذه اجمللة نرباسا ومرجعا للباحثني يف داخل الوطن
وخارجه ،وإذ جندد الدعوة لكل الباحثني واألساتذة لالسهام مبجهوداهتم العلمية والفكرية يف اثراء هذه اجمللة
والرقي هبا خدمة للعلم واملعرفة.
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