الئحة النشر العلمي

 -1أن تكون البحوث والدراسات في إطار ما يعنى به املعهد من دراسات قانونية وقضائية ذات الطابع
العملي ،وكذا التعليق على األحكام القانونية ،على أن تتسم بالعمق والثراء املعرفي .
 -2االلتزام بأصول البحث العلمي وقواعده العامة ،ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق .
 -3يقدم البحث مطبوعا في نسختين ،بعد مراجعته من األخطاء املطبعية ،ويرفق به نسخة من
الوعاء اإللكتروني املطبوع من خالله .
ً
 -4يجب أن يكون البحث خاليا من األخطاء اللغوية والنحوية ،مع مراعاة الترقيم املتعارف عليه في
األسلوب العربي ،وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط ،وتقوم هيئة التحرير باملراجعة اللغوية
والتعديل بما ال يخل بمحتوى البحث أو مضمونه.
 -5أن ال يكون البحث قد سبق نشره على أي نحو كان ،أو تم إرساله للنشر في غير املعهد ،ويثبت ذلك
بإقرار بخط الباحث وتوقيعه .
 -6يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه ألي جهة أخرى للنشر حتى يصله رد املعهد بصالحية بحثه للنشر
من عدمه.
 -7يرفق الباحث بحثه بنبذة عن سيرته العلمية ،وعنوانه بالتفصيل ورقم الهاتف ،والفاكس (إن
وجد) والبريد اإللكتروني .
 -8يراعى عند كتابة الهوامش ما يلي -:
الكتب  :املؤلف  ،عنوان الكتاب (دار النشر  ،مكان النشر  ،سنة النشر )  ،الصفحة .
الدوريات  :املؤلف  ،عنوان البحث  ،اسم الدورية  ،العدد (مكان النشر  ،سنة النشر)  ،الصفحة.

 -9تخضع البحوث التي ترد إلى املعهد للتقويم والتحكيم من قبل املختصين للحكم على أصالتها
وجدتها وقيمتها وسالمة طريقة عرضها ،ومن ثم صالحيتها للنشر من عدمه.
 -11يلتزم الباحث بإجراء تعديالت املحكمين على بحثه وفق التقارير املرسلة إليه ،وموافاة املعهد
بالنسخة املعدلة.
 -11تكون أولوية النشر للبحوث املرتبطة بالتحليالت القانونية والقضائية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،وكذا تاريخ وصول البحث إلى هيئة التحرير .
 -12يمنح كل باحث خمسين نسخة من السلسلة املحتوية ملضمون بحثه.
 -13يمنح املعهد مكافأة مالية لألبحاث التي تقرر صالحيتها للنشر ويقوم املعهد بنشرها.
ً
 -14تصبح البحوث والدراسات املنشورة ملكا ملعهد دبي القضائي ،وال يحق للباحث إعادة نشرها في
مكان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من املعهد.
 -15للمعهد الحق في ترجمة البحث أو أجزاء منه وبما ال يخل بمحتوى البحث أو مضمونه متى اقتضت
الظروف ذلك وبما ال يخل بفحوى املادة العلمية .

إجراءات النشر
 -1ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس تحرير (دراسات قانونية وقضائية).
 -2يتم إخطار الباحث بما يفيد تسلم بحثه خالل أسبوعين من تاريخ التسلم .
 -3تخضع جميع البحوث والدراسات املنشورة للتحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة
البحثية واملكانة العلمية املتميزة .

 -4يرسللل البحللث إلللى اثنللين مللن املحكمللين علللى األقللل مللن ذوي االختصللا

فللي مجللال البحللث بعللد

إجازته من هيئة التحرير  ،ويجلوز للرئيس التحريلر اختيلار محكلم ثاللث فلي حاللة رفلن البحلث ملن
أحللد املحكمللين ،علللى أن يللتم التحكلليم فللي مللدة ال تتجللاوز أربعللة أسللابيع مللن تللاريخ إرسللال البحللث
للتحكيم .
 -5في حالة ورود مالحظات ملن املحكملين ،ترسلل املالحظلات إللى الباحلث إلجلراء التعلديالت الالزملة،
على أن تعاد خالل مدة أقصاها شهر .
 -6وفللي كللل األحللوال يخطللر أحللحاب البحللوث بللالقرار حللول صللالحيتها للنشللر  ،أو عدملله ،وكللذا ميعللاد
النشر في مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وصول البحث إلى هيئة التحرير .
 -7أصول البحث التي تصل إلى املعهد ال ترد سواء نشرت أو لم تنشر.

عناصر تقييم املؤلف املحال إلى التحكيم
 .1أصالة موضوع الكتاب (من حيث الجدة أو الحداثة).
 .2منهجية الكتاب ومدى اتفاقها مع األصول املتبعة في الكتب.
 .3مدي إسهام الكتاب في مجال التخصص .
 .4أسلوب الكتاب وسالمة لغته.
 .5إثراء املادة العلمية في الكتاب وسالمتها (يشمل ذللك معالجلة عناصلر الكتلاب موضلوعيا ،وملدى
سل ل للالمة تكوينل ل لله ،وقل ل للدرة املؤلل ل للف فل ل للي املناقشل ل للة واالسل ل للتنتاجات ،واتفل ل للا عنل ل للوان الكتل ل للاب مل ل للع
املضمون).
 .6املصادر (من حيث الحداثة أو االتصال باملوضوع).

 .7الحواش ي (من حيث االلتزام بالطر العلمية املعتمدة).
 .8وبناء على ما تقدم ،نرجو وضع عالمة [ ]أمام التقدير الذي يستحقه الكتاب.
 ] [ امتياز.
 ] [ جيد جدا.
 ] [ جيد.
ً
 ] [ ضعيف وال يصلح للنشر بتاتا لألسباب التالية :
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
تعليمات بشأن مكافآت نشر البحوث واملؤلفات العلمية
تطبيقي للا للم للادة  ،13،14م للن القس للم الراب للع (مكاف للآت نش للر البح للوث واملؤلف للات العلمي للة) ال للواردة
بالالئحة املالية باملعهد ،الصادرة عن مجلس اإلدارة ،قرر مجلس إدارة املعهد القواعد اآلتية :
يسللتحق صللاحب املصللنف مكافللأة ماليللة تتلراور مللا بللين (عشللرة آالف إلللي عشللرين ألللف درهللم) تقللدر
وفقا للتصنيف اآلتي:
ً
 /1مكافللأة عللن الكتللب التللي تنطللوي علللى مقللرر كامللل ،معللززا بالطللابع العملللي وخاصللة االسللتعانة
بأح للدث أحك للام القض للاء اإلم للاراتي وتحليله للا واس للتخال
بعشرين ألف درهم عن الكتاب الواحد.

القواع للد القانوني للة له للا .وتق للدر املكاف للأة

 /2مكافأة عن األبحاث القانونية والقضائية وتقدر على النحو اآلتي :
 15 ألللف درهللم عللن كللل بحللث بشللرال أال يقللل عللن ( )11مللالزم( .امللزمللة  16صللفحة)
( 161صفحة).
 13 أل للف دره للم ع للن ك للل بح للث بش للرال أال يق للل ع للن ( )8مالزم(.امللزم للة  16ص للفحة)
( 128صفحة)
 11 آالف دره للم ع للن ك للل بح للث بش للرال أال يق للل ع للن ( )6م للالزم( .امللزم للة  16ص للفحة)
( 96صفحة)
 / 3مكافللأة عللن األبحللاث القانونيللة والقضللائية التللي تقللل عللن  6مللالزم ،تنشللر فللي املجلللة العلميللة
املحكم للة وبش للرال أن تك للون ف للي ح للدود ثالث للة م للالزم عل للى األق للل ،وتق للدر املكاف للأة بمبلل ل 3111 :
(ثالث آالف درهم).
 /4مكافأة املدقق اللغوي1111) :درهم عن تدقيق كل كتاب).
(511درهم عن تدقليق كل بللحث).
 /5مكافأة التحكيم  :للمحكم الواحد (1111ألف درهم) عن تحكيم الكتاب.
للمحكم الواحد (511خمسمائة درهم) عن تحكيم البحث أو الدراسة.

