
 قواعد النشر بمجلة الدراسات القانونية

 

يتعهد الباحث بأن ما يقدمه للنشر بالمجلة من أبحاث ودراسات قانونية لم يسبق له أنه قام بنشرها، وأنه لم يقدمها  -

 للنشر الى أية جهة أخرى محلية أو إقليمية أو دولية.

أو في أطروحة الدكتوراه التي  أال يكون البحث أو الدراسة المقدمة للنشر في المجلة جزًء من رسالة الماجستير -

حصل عليها الباحث من قبل، وان ال يكون جزء من كتاب له سبق نشره، ما لم يكن ملخصاً موسعاً لهذه الدراسة يبرز 

 الجديد فيها.

ان يشكل البحث أو الدراسة إضافة جديدة في مجال التخصص الدقيق الباحث. -  

فقه بقبوله للنشر من لجنة تحكيمية محايدة مشكلة من قبل المجلة بعد لن يتم نشر البحث اال بعد الحصول على موا -

 عرض البحث عليها.

 القانونية، اوااللتزام بأصول وقواعد البحث العلمي، ان لجهة اتباع قواعد المنهجية القانونية المعتمدة في الدراسات  -

او اعتداءات تعتبر المجلة مسؤولية عن أية انتهاكات لجهة األمانة العلمية التي يجب مراعاتها وااللتزام بقواعدها، وال 

 على حقوق الملكية الفكرية للغير.

يحظر على الباحث إعادة او الدراسة المقدمة للمجلة في أية مجلة او دورية أخرى بعد نشرها بالمجلة او قبولها  -

نشرها بالمجلة.للنشر اال بعد موافقة رئيس التحرير بالمجلة، مع ضرورة اإلشارة الى سبق   

ان يرفق الباحث ملخصاً عن بحثه في حدود صفحة واحدة باللغة العربية او اإلنكليزية او الفرنسية. -  

تتضمنان هذا البحث، على أن  CDيجب ان يقدم الباحث بحثه للمجلة مطبوعاً بجانب نسختين الكترونيتين منه على  -

 .PDFوالثانية   WORDتكون احداهما 

 ( ونبذة تعريفية عنه.cvان يقوم بإرفاق السيرة العلمية الخاصة به ) على الباحث -

 Law@bau.edu.lbترسل البحوث باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: -

 تحتفظ المجلة بجميع حقوق النشر للبحث أو التعليق الذي تم قبوله للنشر بها. - 

خط كتابة البحث -  

 Adobe Naskh Medium*نوعية الخط:  

13.5حجم الخط :   

 1.15المسافة بين االسطر: 

 -* العناوين: نفس نوعية الخط

 17حجم: 

–*الهوامش: نفس نوعية الخط   

10.25حجم:    

1.0المسافة بين االسطر:   

البحث باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو العربية-  



المهلة األخيرة شهر واحد- -  

  Law@bau.edu.lb-:البريد االلكتروني التالييمكن التواصل في كل ما يتعلق بالمجلة على 

  2292 – 300110/01او على الرقم التالي: 

 


