
 

                              

          
 مخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون             مخبر دراسات وأبحاث حول املجازر االستعمارية    

 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــوة للنــــــــــــــــــــــــــــــــدع        
 

جامعة محمد لية الحقوق والعلوم السياسية املوطنين بك دراسات وأبحاث حول املجازر االستعمارية ومخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون  مخبر تشرف ي

صة في مجال مجلة علمية محكمة متخص وهي  مجلة األبحاث القانونية والسياسية،: بعنوانعلمية جديدة مجلة  إصدار باإلعالن عن  ،2ملين دباغين سطيف

ت اات الصلة، وععتبر الددف األسم  للمجلة وو استمراية البح  والتواص  العلم  وإششا  رصيد ككر  ومعرفي سساو  في تنمية العلوم القانونية والسياسية واملجاال 

 امة للمخبرين.وبما يتماش ى مع األوداف الع ،ةالبح  العلم  وترقيته ودع  لرسالة الجامعة بما يتماش ى والتطورات الراون

 املجلة بهذه املناسبة كاكة الباحثين واملدتمين إلى تقدي  مساوماته  البحثية لنشروا في العدد األول من املجلة. وتدعو ويئة تحرير 

 عشترط في املقاالت املقدمة للنشر ما يلي:، و 

 جنجلزيةة لى  د  ووا. تقبل البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص املجلة باللغة العربية أو الفرنسية أو الا 

 ةكون مستال من كوالة أكادةمية  ،شاكةة به في جن و  أو ملتق  للي أن ةكون املقال أصيال وج ة ا، لم يسبق نشره في نشريات أخرى مهما كاجنت، ولم يسبق لرضه أو امل 
ّ
وأل

 )ماجستزر أو دةتوكاه( 

 البحوث وال كاوات العلمية، وباملوضولية العلمية في طرح إشكالية البحث ولناصرها، ويتبنى النق  العلي  في طرح  أن ةلتيم البادث باملنهجية العلمية املتعاكف لليها في ةتابة

 القضاةا واألفكاك ومناقشتها 
  ل ةتجاوز جنصف صفحة صفحة بما في ذلك املراجع والهوامش واملالدق إن وج ت مع إكفاقه بملخص  15صفحة وأل تقل لن  20ةتعزن أل تزي  ل د صفحات البحث لن

 باللغة العربية مع الكلمات املفتادية وآخربالغة الجنجلزيةة مع الكلمات املفتادية 

  ةرفق املقال بسزر  ذاتية للناشر خاصة ما تعلق بال كجة أن تتضمن الوكقة األول  العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان املقال باللغة اإلجنجلزيةة، ةما ةجب أن

 العلمية والجهة الت  يعمل فيها 

 والعلمية للمقال وتحكيمه  تقوم هيئة التحرير باملراجعة اللغوية 

 املجلة تصبح البحوث واملقالت ملكا للمجلة ، ول ةحق للبادث أن ةطالب بإلادتها أو إلاد  نشرها إل بع  املوافقة من طرف إداكا   

  ةخضع ترتيب البحوث واملقالت للتباكات فنية فقط دون وواها 

  ةراع  في املقال إلتماد األصول العلمية واملنهجية املتعاكف لليها في ةتابة البحوث األكادةمية 

 :جنوع وحجم الخط في املتن والهامش 

  جنوع وحجم الخط في املتن: الخط باللغة العربيةsakkal majall   16حجم 

  الخط باللغة األجنبيةTimes New Roman   14حجم 

  جنوع وحجم الخط في الهامش: الخط باللغة العربيةsakkal majall  12 حجم 

  الخط باللغة األجنبيةTimes New Roman  ا10حجم

  الصفحة من حجمA4 

   وم(2وم(   )اليساك  3وم(    )اليمزن 2وم(  )أوفل 2دواف الصفحة ) ألى 

 ي أوفل الصفحة  وليس في آخر املقال بالطريقة اللكتروجنية الهوامش تكون ف 

  ةجب ذةر قائمة املصادك واملراجع في نهاةة املقال 

 ماجنة أي إخالل ألد  البادثزن باألا ل تعّبر بالضروك  البحوث واملقالت الت  تنشر ألصحابها لن وجهة كأي املجلة أو الجامعة، ويتحمل أصحابها مواقفهم، ول تتحمل املجلة

 العامة العلمية ويخضع ذلك إل  النصوص القاجنوجنية املتعلقةبامللكية الفكرية 

  ةتم إكوال املقال إلكتروجنيا( في صيغةword)  ،لبر البرة  اللكتروني:  إل  البرة  الخاص باملجلةrevue.labo.setif2@gmail.com 

 ال اذا كاول املجلة بذلك و ابلغته بسحب املقال نهائيال ةحق لصادب البحث سحب بحثه بع  لرضه لى  لجنة هيئة التحرير ،   

 لى  صادب املقال ادترام تحفظات اللجنة العلمية للمجلة.  

 صادب املقال بقراكها غي املجلة،ديث تبلذا خالفت قوال  النشر فإزر نشر املقالت أو كفضها كليا، ةحق للجنة العلمية تأخ.  
 

 مدير املجلة                                                                                                                           

                                      د.بلعيساو  محمد الطاور                                                           


