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 قواعد النشر يف جملة الدراسات الفقهية والقانونية
) 
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 املقدمة للنشر: البحوث مواصفات-أولا 
التي تمتاز بالعمق واألصالة، والتي تقدم إسهامًا علميًا في تقبل المجلة نشر البحوث 

العربية أو اإلنجليزية، مجال الشريعة أو القانون أو القضاء، سواء المكتوبة باللغة 
 وفي جميع األحوال يجب مراعاة ما يأتي: 

أن يرفق مع البحث ملخصين أحدهما باللغة العربية، واآلخر باللغة  .1
عدد ب ُيذّيلوأن ، اإلنجليزية، بشرط أال يزيد كل ملخص عن صفحة واحدة

 .خمس كلمات مفتاحية

أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على عنوان البحث، واسم الباحث   .2
 ن(، وجهة عمل الباحث )الباحثين(.)الباحثي

دم للنشر في مجلة أخرى أو في شر أو قُ أال يكون البحث المقدم للنشر قد نُ  .3
مؤتمر علمي أو في أي جهة أخرى، وأال يكون مستاًل من كتاب منشور أو 

راه، وعلى الباحث أن يقدم إقرارًا خطيًا بذلك مرفقًا رسالة ماجستير أو دكتو 
 ببحثه مع الطلب الخاص بنشر البحث.

أن يتحلى الباحث باألمانة العلمية أثناء كتابة بحثه، والمجلة غير مسؤولة  .4
 عن أي مخالفة ألصول األمانة العلمية في أي بحث منشور بها.
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في إعداد البحوث  أن يلتزم الباحث باألصول العلمية المتعارف عليها .5
والدراسات العلمية، ومن ذلك التقديم للبحث، وتحديد أهدافه، ومنهجيته، 
دراج  والخطة المتبعة في كتابته، وتنسيق أقسامه، والتوثيق الكامل للمراجع، وا 
خاتمة تتضمن خالصة ما توصل إليه الباحث من نتائج، وأهم التوصيات 

ة تشمل المصادر والمراجع التي استعان التي انتهى إليها، وُيذّيل البحث بقائم
 .مرتبة أبجدياً  بها الباحث في إعداد البحث

 (Wordبصيغة كتوبًا بواسطة جهاز الحاسب اآللي أن يكون البحث م .6
Document) وبصيغة ،(PDF). 

قصى ، وبحد أ(A4)صفحة من حجم  20أال تقل عدد صفحات البحث عن   .7
 صفحة. 50

 (Simplifiedالمكتوبة باللغة العربية أن تكون بخط يشترط في البحوث  .8
(Arabic( بالنسبة 12( بالنسبة إلى المتن، وبالخط نفسه بحجم )14، بحجم )

، أما البحوث المكتوبة باللغة اإلنجليزية اإلشارات المرجعية )الهوامش(إلى 
( بالنسبة إلى 14، بحجم )((Times New Romanفيشترط أن تكون بخط 

  اإلشارات المرجعية )الهوامش(.( بالنسبة إلى 12الخط نفسه بحجم )المتن، وب

 تثبت اإلشارات المرجعية )الهوامش( في أسفل كل صفحة، وبتسلسل متصل. .9

 ال تقبل البحوث غير المدققة لغويًا سواء المكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية. .10
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 ر:ـــشـــالن راءاتــإج-ثانياا 
يتم إرسال البحث على عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة:  .1

hji.journal@hji.edu.om 
 من الباحث إلى المجلة تكون باسم رئيس التحرير. الموجهةجميع المراسالت  .2
 يرفق الباحث نبذة تعريفية عنه مع الطلب الخاص بنشر البحث. .3
يحيل رئيس التحرير البحوث الواردة للمجلة إلى لجنة النشر العلمي؛ لفحصها  .4

والتأكد من عدم تعارضها مع أهداف المجلة، واتخاذ قرار بشأن إحالتها إلى 
التحكيم من عدمه، فإذا ارتأت اللجنة صالحية البحث للعرض على 

 ث.، يكون من ذوي االختصاص بموضوع البحلهالمحكمين، عينت محّكمًا 
مين المتعلقة بها بسرية لمحكّ تعامل البحوث الواردة إلى المجلة مع تقارير ا .5

 .تامة
يرسل رئيس التحرير إلى الباحث صورة من تقرير المحّكم مشفوعة بخطاب  .6

إشعار له بإجراء التعديالت المطلوبة على البحث إن وجد، وذلك طبقًا لما 
ة للباحث لتنفيذ هذه ورد في التقرير، على أن يتضمن اإلشعار تحديد مد

 من تاريخ استالمه للخطاب. اً التعديالت ال تتجاوز شهر 
يرسل الباحث إلى رئيس التحرير نسخة من بحثه بعد إجراء التعديالت  .7

المطلوبة مشفوعة بتقرير منه، يبين فيه التعديالت التي أجراها على البحث، 
 وذلك خالل المدة المحددة.

عد التعديالت التي أجراها الباحث إلى يحيل رئيس التحرير نسخة البحث ب .8
لجنة النشر العلمي، مشفوعة بصورة من تقرير الباحث، وصورة من تقرير 
المحّكم؛ للتأكد من إجراء الباحث للتعديالت المطلوبة كاملة، فإذا تيقنت 
اللجنة من ذلك، أحالت البحث إلى رئيس التحرير تمهيدًا للقيام بإجراءات 

 الطباعة واإلصدار.
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يتولى رئيس التحرير إشعار الباحث بقبول البحث أو رفضه، وذلك بناء على   .9
 .قرار لجنة النشر العلمي

إذا ُقبل البحث للنشر، يحصل الباحث على شهادة معتمدة من المجلة،   .10
 .، ترسل له عبر البريد اإللكترونيتفيد قبول البحث للنشر

خمسة ( 75مقدارها )تصرف للباحث الذي ُيقبل بحثه للنشر مكافأة مالية  .11
 ريااًل عمانيًا.وسبعون 

البحث المنشور في المجلة ال يجوز إعادة نشره في أي مجلة أخرى، أو في  .12
 أي مؤتمر علمي.

من عدد المجلة إلكترونية بنسخة عن طريق البريد اإللكتروني ُيزود الباحث  .13
 .البحثالمنشور فيه بحثه، إضافة إلى مستلة من 

المجلة في مطبوعات ورقية، يجوز لهيئة التحرير  إضافة إلى إصدار أعداد .14
نشر هذه األعداد على الموقع اإللكتروني للمعهد عبر شبكة المعلومات 

 الدولية )اإلنترنت(.

 
 لمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع:

 الفاضل / عبد الرحيم بن سيف القصابي
 رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية والقضائية

 تحرير المجلة عضو هيئة
 0096825342601 هاتف:
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