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 :مقدمة

حمليًا وإقليميًا ، فقد مت  ةتانطالقًا من رؤية ورسالة الكلية فى االهتمام بالبحث العلمى وخدم

تتيح الفرصه لتبادل املعرفه واالنتاج العلمى ومتكن الباحثني من  تأسيس جملة علمية حمكمه

 عرض احباثهم العلمية وتقييمها ونشرها وكذلك االطالع على أحباث االخرين واالستفاده منها.

بحوث العلميه فى فى نشر ال وتتمثل رؤيه اجملله فى حتقيق الريادة والتميز حمليًا واقليميًا

 ما رسالة اجمللة فتتمثل فى نشر االحباث العلميهأ انونيه بفروعها املختلفة .جمال الدرسات الق

واملهنية املتميزة فى جمال القانون بفروعه املختلفه والتى تسهم فى النهوض باجملاالت 

 اخالقيات البحث والنشر العلمى .القانونيه والسياسيه واالقتصادية حمليًا واقليميًا فى اطار من 

 :مواد الالئحه

 تشمل الالئحه املنظمة للمجلة إحدى عشر مادة اساسية هى:

ويكون اسم  جامعة املنيا" –جامعة املنيا بأسم: جملة كلية احلقوق  –تصدر كلية احلقوق  :1مادة 

 Journal of Faculty of law – Minia Universityـاجملله باللغه االجنليزييه كالتاىل : 

"   ." 

 

تصدر اجمللة بواقع جملد واحد فى السنه يصدر فى عددين منفصلني األول فى يونيه  :2مادة 

 والثانى فى ديسمرب.

 تشكل هيئة حترير اجمللة ملدة سنتني مبوافقة جملس الكلية وذلك كما يلى: :3مادة  

 عميد الكلية. /رئيس التحرير: السيد االستاذ الدكتور .1

 نائب رئيس التحرير: السيد االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. .2

 مدير التحرير: احد أعضاء هيئة التدريس بالكلية. .3

 نائب مدير التحرير: احد أعضاء هيئة التدريس بالكلية. .4

للمجلة ويتم كإستشارين اللجنة العلمية للمجلة: تشكل من ثالثة أساتذة اىل مخسة أساتذة  .5

 دعوتهم لالجتماعات الدورية للمجلة.

أعضاء هيئة التحرير: وتشمل وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة اضافة اىل عضو  .6

 هيئة تدريس واحد من كل قسم علمى بالكلية.

ياره سكرتري إدارى للمجلة: موظف من قسم الدراسات العليا أو العالقات الثقافيه بالكلية يتم اخت .7

مبوجب قرار إدارى داخلى من السيد عميد الكلية )رئيس التحرير( وبناءًا على اقرتاح من 

 نائب رئيس التحرير ويتوىل القيام باألعمال اإلدارية واملكاتبات اخلاصه باجمللة.



احملكمني: تضم جلنة حتكيم االحباث العلمية باجمللة خنبة من احملكمني املصريني  .8

واحد(ويراعى حتديث قائمة احملكمني املصريني واالجانب بشكل  واألجانب )ملحق رقم

 دورى.

 

تقبل اجمللة األحباث العلمية فى صيغة أحباث أصلية ، وملخصات رسائل املاجستري  :4مادة 

والدكتوراه اجملازة فى جمال الدراسات القانونية والسياسية واالقتصادية ، كما تنشر اجمللة 

 املؤمترات والندوات واملشاريع البحثية اجلديدة فى جمال التخصص.تقارير موجزة عن 

 أو االجنليزية.  ةتقبل اجمللة نشر األحباث باللغه العربي :5مادة 

 تلتزم اجمللة مبجموعة من القواعد العامة للنشر وهى:  :6مادة 

 حقوق الطبع حمفوظة للناشر وهو كلية احلقوق ، جامعة املنيا.  .1

 بدفع آية مكافآت ماليه للباحث مقابل النشر بكافة وسائله. ال تلتزم اجمللة .2

يتحمل الباحث كافة املسئوليات املتعلقة باحملتوى العلمى للبحوث املنشورة باجمللة ، وال  .3

 تتحمل اجمللة آدنى مسئولية ملا نشر بها.

كون أال ي ى جمالت أو دوريات أخرى ، كما جيبتقبل اجمللة األحباث التى مل يتم نشرها ف .4

البحث مقدمًا فى الوقت نفسه ألية جملة أو دورية أخرى بهدف النشر ويكتب الباحث إقرارًا 

 بذلك.

جيب أن تكون األحباث املقدمه للمجلة بهدف النشر أصلية مبتكرة تناقش موضوعًا جديدًا أو  .5

ًا تتناول موضوعًا سبق تناوله ولكن من وجهة نظر جديدة ، حبيث ميثل البحث إسهامًا حقيقي

 فى املعرفة القانونية.

 تشرتط اجمللة جمموعة من املواصفات التى جيب توافرها فى األحباث املقدمة وهى: :7مادة 

سم من كافة  3على ان تكون اهلوامش  A4صفحه حبجم  100اال يزيد حجم البحث عن  .1

التحكيم صفحه اذا رأت جلنة  120صى قاجلوانب ، وميكن قبول األحباث التى تصل اىل حد أ

ان موضوع البحث يقتضى ذلك على أن يتحمل الباحث رسوم طباعة اضافيه مقابل ذلك 

 قدرها مئتان جنية وذلك بعد قبول البحث للنشر.

جيب أن حيتوى البحث على مقدمة توضح موضوع البحث وأهميته واملشكلة التى يتعرض هلا  .2

صلة ، أما املوضوع نفسه فيجب فى األدبيات ذات الوالفراغ الذى من شأن البحث أن ميأله 

 أن يتم طرحه بإستخدام طريقة أو طرق علمية منهجية منطقية وواضحة.



كلمة ،  30جيب أن حيتوى البحث على احملتويات اآلتية: " عنوان البحث بشرط أال يزيد عن  .3

كلمة ،  1000كلمات ، ملخص للبحث فيما ال يزيد عن 10كلمات دالة مفتاحية ال تزيد عن 

املراجع ، قائمة الصور واالشكال والرسوم التوضيحية إن وجدت مرقمة وفقًا ملا جاء  قائمة

 بالبحث.

أن حتتوى الصفحة االوىل على مجيع البيانات اخلاصة بالباحث أو الباحثني القائمني بإعداد  .4

لة ، البحث وتتضمن: " االسم الثالثى، الوظيفة احلالية ، اسم اجلامعة ، التليفون ، عنوان املراس

 الربيد االلكرتونى حتى ميكن التواصل معه".

تقع املسئولية على الباحث فى احلصول على تصريح بإستخدام مادة علمية هلا حق الطبع  .5

 وهذا يشمل النسخ املصورة من مواد نشرها من قبل.

فى حال االستعانة مبعلومة أو جدول أو شكل أو صورة من آى مصدر آخر )سواء أكان مطبوعًا  .6

لكرتونيًا( فإنه جيب االشارة سواء فى النص أو فى احلواشى إىل ذلك املصدر، أما فى أم أ

أن يوضع ذلك االقتباس بني  -حال االقتباس احلرفى فيجب إضافة االشارة اىل مصدره

 عالمتى تنصيص.

(  plagiarismعدم االشارة اىل املصادر التى متت االستعانة بها أو االقتباس منها يعد إعتداء ) .7

على املصداقية والسمعة العلمية على امللكية الفكرية اخلاصة بآخرين ، وهو ما قد يؤثر سلبًا 

 لصاحب البحث ، شبكة املعلومات.

ال يصح االعتماد على مصادر غري معرتف بها أكادمييًا مثل : املوسوعات واملنتديات املنتشرة  .8

 على شبكة املعلومات الدولية.

فى توثيق " The Chicago Manual of Style – Humanities Styleيتبع أسلوب "  .9

 املراجع.

على حجم ورق   Times New Roman 12خط  Ms Wordيراعى استخدام برنامج الكتابة  .10

A4  سم من كافة اجلوانب. 3على ان تكون اهلوامش 

 – Singleمفردة ) –سواء فى النص أو احلواشى  –جيب أن تكون املسافة بني األسطر  .11

spaced ) بين األسطر فى آى من أجزاء البحث. كما جيب أال ترتك مسافات زائدة 

( ، وكذلك جيب أال تكتب العناوين Boldجيب أن يكتب العنوان الرئيسى خبط مسيك ) .12

ة أو فرعية يحبروف مائلة أو يوضع حتتها آية خطوط ، كما ال يفضل أن يسبق العناوين )سواء رئيس

 (. -عالمات ترقيم )مثل النقطتان الرأسيتان والشرطة :( آية أرقام ، وأال يتبعها آية 

 يراعى عدم استخدام أمناط متعددة أو خطوط خمتلفة احلجم. .13



 تتبع اجمللة الية حمددة لتحكيم ولنشر األحباث كالتاىل: :8مادة 

جيب أن يتم تسليم األحباث للمجلة مبدة شهرين على األقل قبل تاريخ صدور العدد  .1

 USB Flash( ،  CD، وتقدم نسخة من االحباث على اسطوانة مدجمة )املراد النشر فيه 

Disk  أو عرب الربيد االلكرتونى وكذلك نسخة مطبوعة على ورقA4  ،)من وجه واحد(

جامعة املنيا أو إرساله بالربيد على العنوان  –وذلك إما بتسليمه مبقر اجمللة بكلية احلقوق 

املنيا ويقوم  –مدينة املنيا  –كلية احلقوق ، جامعة املنيا  –التاىل : جملة كلية احلقوق 

 السيد مدير التحرير بتلقى االحباث.

بعد استالم البحث من قبل إدارة اجمللة ، خيضع لفحص مبدئى مبعرفة هيئة التحرير  .2

والتى تأخذ قرارها بتمريره بصورة سريه )دون ذكر هوية املؤلف( اىل احملٌكمني 

للموضوع الذى يتناوله البحث مع مراعاة ان يكون احد احملكمني من املناسبني وفقًا 

داخل اجلامعة واالخر من خارجها . هذا ومن حق هيئة التحرير الرجوع اىل الباحث 

ضًا عدم إلجراء بعض التعديالت الضرورية عليه قبل إرساله اىل احملكمني ، وميكنها أي

 رأت ذلك.قبول البحث نهائيًا إذا 

القبول املبدئى للبحث ، تقوم هيئة التحرير بتحديد أمساء احملكمني اللذين فى حالة  .3

ه )عادة ما يستغرق عمل احملكمني مدة ال تزيد تقييمه وكتابة التقرير النهائى عنسيقومان ب

نتائج : إما قبول البحث للنشر بدون على الشهر(. تأتى عملية التحكيم بواحدة من ثالث 

ع إجراء تعديالت ، وإما االعتذار عن عدم قبوله. فى احلالة الثانية تعديالت ، وإما قبوله م

)قبول البحث بتعديالت( يتم إرساله للباحث إلجراء التعديالت التى حددها احملكمني. 

وال يكون مسموحًا للباحث فى هذه املرحله أن يقوم بآية تعديالت تتضمن إضافة أو حذف 

أن يقوم بإجراء تلك التعديالت فى مدة ال تتجاوز خبالف ما قرره احملكمون. على املؤلف 

 األسبوعني.

إذا قبل أحد احملكمني البحث ورفضه احملكم الثانى، حيال البحث ألحد أعضاء اللجنه  .4

 العلمية فى ختصص البحث للبت فى قبول البحث أو رفضه.

ذلك إما فى هذه املرحلة، خيتار املؤلف الوسيلة املناسبة له الستالم البحث وتسلمه: و .5

بكلية احلقوق جبامعة املنيا مبحافظة املنيا، أو أن تقوم هيئة بقدومه شخصيًا ملقر اجمللة 

 التحرير بإرسال البحث له عن طريق الربيد االلكرتونى.



بعد إجراء التعديالت من قبل املؤلف، تقوم هيئة التحرير مبراجعة ذلك للتأكد من أن كافة  .6

على حنٍو ُمرٍض، ثم يرَسل البحث للمدقق اللغوى الذى التعديالت قد ُأخذت باالعتبار 

 يستغرق عمله ما ال يزيد عن أسبوعني.

ختضع األحباث بعد ذلك ملرحلة أخرية من التدقيق واملراجعة مبعرفة هيئة التحرير، يتم  .7

خالهلا التأكد من خلو األحباث من أية أخطاء لغوية أو إمالئية، وكذا التأكد من أن مجيع 

بالعدد املنتظر صدوره مطابقة للمواصفات اخلاصه باجمللة. بعد ذلك يتم حتويل  املقاالت

تستغرق مرحلة وذلك إلرساهلا للمطبعة.  PDFاملقاالت إىل أعمدة ثم حتفظ بصيغة الـ 

اإلخراج النهائى هذه مدة ترتاوح ما بني أسبوعني إىل ثالثة، وهى نفس املدة تقريبًا التى 

 .تستغرقها مرحلة الطباعة

 ة املوافقة على نشرها.يتنشر األحباث حسب اسبق .8

 تلتزم اجمللة بالقواعد التالية لضبط وإدارة النواحى املالية اخلاصة باجمللة: :9مادة 

يقوم الباحث بدفع رسوم النشر فى حساب اجمللة بالبنك ويسلم صورة من إيصال السداد  .1

 إىل مدير حترير اجمللة وهذه الرسوم تتمثل فى اآلتى:

 400 ريني رسوم حتكيم البحث غري قابلة لالسرتداد.صجنيه مصرى للباحثني امل 

   10 .جنية مصرى رسوم نشر للورقة الواحدة من البحث للباحثني املصريني 

 120 .دوالر رسوم حتكيم البحث للباحثني األجانب غري قابلة لالسرتداد 

    2 ني األجانب.رسوم طباعة ونشر للبحث للباحثحدة ادوالر للورقة الو 

 حيصل كل باحث مشارك فى العدد على نسخة واحدة من اجمللة جمانًا وكذلك عدد .2

ته فى احلصول على أعداد إضافية من اجمللة أو مخسة مستالت جمانية وفى حالة رغب

إلدارة اجمللة قبل صدور عدد اجمللة مقابل رسوم إضافية قدرها مستالت يتقدم بطلب 

دوالر لألجانب، أما  20احدة من عدد اجمللد للمصريني وجنيه مصرى للنسخه الو 100

جنية للمستلة الواحدة للمصريني وعشرة دوالر للمستلة الواحدة  50رسوم املستالت فقدرها 

 لألجانب.

تصرف مكافآت التحكيم للسادة احملكمني بغض النظر عن نتيجة هذا التحكيم فور وصول  .3

 جنيهًا مصريًا. 150فأة مببلغ التقارير إلدارة اجمللة وتقدر هذه املكا

جنيهًا  20مينح الباحث جواب قبول البحث جمانًا للمرة األوىل ويدفع مقابل األخر  .4

دوالر أمريكى وما يعادله باجلنيه املصرى للباحث من خارج  5للباحث من داخل مصر و

 مصر.



عشرين دوالر  جنيهًا مصريًا للجمهور من املصريني ومببلغ 100تباع النسخة الواحدة مببلغ  .5

 أمريكى للجانب وذلك بعد موافقة رئيس حترير اجمللة.

تصرف مكافأة مالية من عائدات اجمللة الدارة التحرير والعاملني على إعدادها عند صدور  .6

 كل عدد وحيدد قيمة املكافأة السيد عميد الكلية)رئيس التحرير(.

 اجلامعة فيما مل يرد نص بشأنه.تطبق أحكام القوانني واللوائح املعمول بها فى  :10مادة 

 يتم التواصل مع اجمللة من خالل القنوات الرمسية للمجلة وتشمل: :11مادة 

 جامعة املنيا. –مقر اجمللة بكلية احلقوق  .1

 journal.law@mu.edu.egالربيد اإللكرتونى للمجلة:  .2

 (.+2) 0862322158 -جامعة املنيا  -تليفون كلية احلقوق .3

 (.+2) 0862322158 -جامعة املنيا  -فاكس كلية احلقوق  .4

جامعة املنيا ، كلية احلقوق ، جملة كلية  –العنوان الربيدى: مجهورية مصر العربية  .5

 جامعة املنيا.  –احلقوق 

 

 
 
 

 
         


