
جامعة موالي إسماعیل

كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بمكناس

مجلة األبحاث في القانون واالقتصاد والتدبیر

توجیھات إلى السادة المؤلفین

القواعد العامة المرتبطة بالتحریر

إن المقاالت الموجھة للنشر بمجلة األبحاث في القانون واالقتصاد والتدبیر، یجب أن تشكل 

غیر معروضة على لجان  مساھمات أصلیة لم یسبق لھا أن كانت موضوع نشر سابقا أو

.علمیة للتقییم

توجیھات خاصة بالنشر

؛"Wordعلى شكل " یتعین على المؤلفین أن یبعثوا مقاالتھم-

یمكن أن تحرر المقاالت باللغة العربیة، الفرنسیة أو األنجلیزیة؛-

مبیانات، مالحق، ( صفحة بما فیھا25 و 10یجب أن تتضمن المقاالت ما بین -

مراجع،...)؛

)، بمقیاس Times New Romanیجب أن تكون المقاالت مضبوطة ومكتوبة بخط (-

 نقطة بین السطور؛1.5 و 12

عدم إضافة أي تعدیل على الكتابة واستخدام الخط المائل فقط؛-

یجب أن تكون الجداول والمبیانات واألشكال معنونة ومرقمة ترقیما تسلسلیا، مع تحدید -

المصدر وتاریخ النشر؛

یجب أن یكون ترقیم العناوین على الشكل األكادیمي المتعارف علیھ.-



لمقال واجھة ا

یجب أن یتضمن غالف المقال العناصر التالیة :

عنوان المقال  موجز ومعبر

لصاحب المقال االسم الشخصي ثم العائلي

انتساب صاحب المقال

..)البلد، المؤسسة، المختبر، الشعبة،.(

البرید االلكتروني

رقم الھاتف

االسم الكامل للمؤلف الثاني للمقال

انتسابھ

بریده االلكتروني

رقم ھاتفھ

 ملخص

یجب إرفاق المقاالت بملخص حسب الحالة باللغة العربیة أو الفرنسیة أواالنجلیزیة، في -

 أسطر بھدف نشره على الموقع اإللكتروني؛10حدود 

 أبعاده ، كما یجب أن یتضمن الملخص بصورة موجزة أھمیة الموضوع، أھدافھ-

ونتائجھ؛ 

 الرئیسیة الكلمات

 كلمات رئیسیة على األكثر حسب الترتیب األبجدي، معزولة بواسطة فواصل 5یجب سرد (

فقط و عدم استخدام النقط)



الببلیوغرافیةالمراجع 

یجب أن تكون المراجع على الشكل التالي :

 االسم الشخصي والعائلي لصاحب المرجع، العنوان الكامل للمرجع بخط مائل.  :المراجع

مكان اإلصدار، الناشر وسنة النشر

      ، 9مثال : أحمد بن خالد الناصري، االستقصا في تاریخ دول المغرب األقصى، ج.

.1956 الدار البیضاء، دار الكتاب،

مقاالت منشورة في مجلة علمیة 

الشخصي والعائلي لصاحب المقال، عنوان المقال، عنوان المجلة، عددھا وتاریخ  االسم

.إصدارھا، رقم الصفحة

مثال :عبد الغني اعبیزة، القاضي اإلداري والسلطة التقدیریة لإلدارة، المجلة المغربیة 

.73، ص 2009، ینایر-أبریل 85-84لإلدارة المحلیة والتنمیة عدد مزدوج -

 تقییم المقاالتمسطرة

كما          سیتم تقییم المقاالت من طرف عضوین على األكثر ینتمیان للجنة العلمیة للمجلة، 

أن أعضاء لجنة القراءة یتعھدون بواجب عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالبحوث والمقاالت 

.المعروضة علیھم


