
مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة بيروت العربية

"مجلة الدراسات القانونية "
الزملءا الفااضل
تحية طيبة وبعد،

يسرنا أن نعلمكم باقتراب اصدار عدد جديد من مجلة كلية الحقوق والعلوم
السياسية-جامعة بيروت العربية "مجلة الدراسات القانونية "وبهذه المناسبة

يسعدنا تلقي أبحاثكم المتخصصة بهدف تجميعها وتقييمها ونشر المقبول منها.
راجين التزام بقواعد النشر التالية:

اهتمامات المجلة:
تعنى المجلة بنشر ما يأتي:

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجال القانون
اا في كل فروعه .حصر

شروط النشر:

يتعهد الباحث بأن ما يقدمه للنشر في المجلة من أبحاث ودراسات.1
قانونية لم يسبق له أن قام بنشرها، ولم يقدمها للنشر إلى أية جهة

أخرى محلية أو إقليمية أو دولية.
اء من رسالة.2 أل يكون البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة جز

الماجستير أو في أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها الباحث من قبل،
اا اا موسع وأل يكون جزء من كتاب له سبق نشره، ما لم يكن ملخص

لهذه الدراسة يبرز الجديد فيها.
أن يشكل البحث أو الدراسة إضافة جديدة في مجال التخصص الدقيق.3

للباحث.
اللتزام بأصول وقواعد البحث العلمي، إن لجهة اتباع قواعد المنهجية.4

القانونية المعتمدة في الدراسات القانونية، أو لجهة المانة العلمية
التي يجب مراعاتها واللتزام بقواعدها، ول تعتبر المجلة مسؤولة عن

أية انتهاكات او اعتداءات على حقوق الملكية الفكرية للغير.
يحظر على الباحث إعادة نشر الدراسة المقدمة للمجلة في أية مجلة.5

او دورية أخرى بعد نشرها بالمجلة او قبولها للنشر إل بعد موافقة
رئيس التحرير بالمجلة، مع ضرورة الشإارة إلى سبق نشرها بالمجلة.

متطلبات النص المقدم للنشر:
) صفحة.20يجب أل يقل عدد الصفحات عن (.1
اا عن بحثه في حدود صفحة واحدة باللغة.2 ان يرفق الباحث ملخص

العربية او النكليزية او الفرنسية.
يذكر اسم الباحث ورتبته العلمية بعد عنوان البحث مباشإرة..3
تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر للبحث الذي تم قبوله للنشر بها..4



حجم ( بAdobe Naskh Mediumنوعية بخط:  تقدم البحوث مطبوعة.5
 ويكتججب)10.25) في المتن وبالخط نفسه فججي الهججامش بحجججم (13.5

، والعناوين:)1.15بين السطور( البحث على وجه واحد، مع ترك مسافة
).1.0)، المسجججافة بيجججن السجججطر (17نفجججس نوعيجججة الخجججط بحججججم (

:لغة النشر
 .يمكن تقديم البحث باللغة النكليزية أو الفرنسية أو العربية

  التحكيم:
لن يتم نشر البحث إل بعد الحصول على موافقة بقبوله للنشر من لجنة

تحكيمية محايدة مشكلة من قبل المجلة بعد عرض البحث عليها.

لذا تحججال جميججع البحججوث المقدمججة للنشججر علججى متخصصججين لتحكيمهججا 
اا. ومع ذلك فإن المسؤولية عن محتويات البحث تقع على البججاحثين علمي
وحدهم، وتعبر البحوث المنشججورة عججن وجهججة نظججر كاتبيهججا وليججس عججن

وجهة نظر المجلة، ول تكون هيئة تحرير المجلة مسؤولة عنها.
الشياءا المطلوب تسليمها:

تقججدم البحججوث نسججخة الكترونيججة مججن خلل البريججد اللكججتروني وفججق.1
اا لشججروط النشججر المبينججة فججي موقججع متطلبات النص المقدم للنشر وفق

 علجى البريجدكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيجروت العربيجة
 Law@bau.edu.lbاللكتروني التالي: 

اا بجانب نسختين الكترونيتين.2 يجب أن يقدم الباحث بحثه للمجلة مطبوع
WORD تتضمنان هذا البحث، على أن تكون احداهما  CDمنه على 

 .PDFوالثانية 
يرفق الباحث سيرته الذاتية متضمنة اسمه باللغتين العربية والنجليزيججة،.3

وعنوان عمله الحالي، ورتبته العلمية وأهم أبحاثه.
رسالة طلب نشر البحث..4

المهلة لتسليم البحاث هي شهر واحد من تاريخ نشر العلنا.

:يمكن التواصل فاي كل ما يتعلق بالمجلة على
Law@bau.edu.lbعلى البريد اللكتروني التالي: 

او على الهاتف التالي:
300110-00961

Ext:2292
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