
 الئحة جملة الكلية 

 القوانني " " روح
مجمة "روح القوانين" مجمة دورية عممية متخصصة في العموم القانونية واالقتصادية  ( :1مــــادة )

 جامعة طنطا . –والمالية وما يتصل بيا , تصدر عن كمية الحقوق 

 -تهدف المجمة إلى تحقيق األغراض اآلتية : ( :2مــــادة )

 نشر المقاالت والبحوث والدراسات العممية التي تتناول اتجاىات الفقو    : والأ           

 المصري والعربي واألجنبي .                

 نشر أىم المبادئ واألحكام القضائية والتعميق عمييا .يا : انث          

 لتشريع الوضعي    نشر االجتياد الفقيي االسالمى , والعربي المصري, وربطو باثا : الث          

 وتكييف القضايا المعاصرة من وجية النظر اإلسالمية .               

 .وتحميل  التطورات االقتصادية والمالية سواء فى مصر أو فى الخارج متابعةـــا : بعرا       

 متابعة وتحميل التطورات التشريعية فى الداخل والخارج .سا : امخ       

 التعريف بأحدث المؤلفات القانونية واالقتصادية المصرية والعربية واألجنبية   سا: ادس       

 والتعميق عمييا .                                                                 

 : توجيو الدراسات القانونية بما يتالئم مع خدمة المجتمع في اإلقميم الذي تقوم   عاابس       

 عمى خدمتو الجامعة .                                                  

بداء رأى الفقو                        ـــــا :نـــثام        االىتمام بالقضايا التي تشغل اىتمام الباحثين والمواطنين وا 

 والقضاء فيــيا .                



كز الخدمة العامة بكمية الحقوق جامعة مجمة روح القوانين وحدة من وحدات مر  : (3مادة )
 طنطا.

يدير المجمة ىيئة تحرير برئاسة السيد األستاذ الدكتور/عميد الكمية ويضم فى  : (4مادة )
عضويتيا وكالء الكمية ورؤساء األقسام العممية ويجوز تعيين ثالثة من ذوى الخبرة , ويتولى  

 عميا والبحوث, ميام مدير التحرير . السيد األستاذ الدكتور/وكيل الكمية لمدراسات ال

 تختص ىيئة تحرير المجمة بما يمى : : (5مادة )

 رسم السياسة العامة لممجمة .  -1
عداد حسابيا الختامي, وتعيين مراقب لمحسابات . -2  اقتراح الميزانية السنوية لممجمة وا 

كمية إذا إقرار الئحة مكافآت النشر والفحص وتكاليف النشر ألعضاء ىيئة التدريس بال -3
 لزم األمر ولغيرىم من خارج الكمية .  

النظر فيما يقدم لممجمة من ىبات أو إعانات أو مساعدات مالية أو عينية من   -4
 المؤسسات والجيات العامة والخاصة أو من األفراد .

تقرير ثمن بيع المجمة واالشتراك السنوي فييا في الداخل أو الخارج وذلك بناء عمى   -5
 اقتراح ىيئة التحرير .

 وضع قواعد توزيع المجمة بما يكفل ليا أوسع انتشار داخميا وخارجيا . -6

 تعيين أمين المجمة من بين موظفي الكمية وتقدير مكافآتو . -7

 ات .تحديد المكافآت السنوية لمراقب الحساب -8

 النظر في أي أمور أخرى تتعمق بالمجمة يرى مدير التحرير عرضيا عمى ىيئة التحرير. -9

تجتمع ىيئة تحرير المجمة بدعوة من رئيس التحرير أو من ينيبو وتصدر قراراتيا  ( :6مادة )
بأغمبية األصوات لألعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيو رئيس التحرير 

 ويتولى أمين المجمة أمانة سر جمسات المجمس.

جمة وتبويبيا عمى ضوء يتولى مدير التحرير اإلشراف المباشر عمى تحرير الم (  :7مادة )
النظام األساسي لممجمة وقرارات ىيئة التحرير ويتمقى البحوث والدراسات والمقاالت والتعميقات 
التي ترد لمنشر بالمجمة ويشرف عمى إرساليا لمفحص , كما يتمقى تقارير الفحص ويقوم بنشر ما 



دة غير الصالح منيا إلى انتيت التقارير إلى صالحيتو وفقا لألولويات الموضوعية وعميو إعا
وعميو إخطار أصحاب الموضوعات  –أصحابيا مشفوعا بما قد يكون مناسبا من إيضاح أو بيان 

بمواعيد النشر , وليم عدد من المستخمصات تحدده ىيئة التحرير بعد طبعيا وتغميفيا بغالف 
المنشور بو ذات  عدد المجمة التي نشر بيا الموضوع باإلضافة إلى نسخة واحدة من عدد المجمة

 الموضوع المقدم منيم .

اختيار أمين المجمة لمدة سنتين قابمة لمتجديد , ويقوم باإلشراف االدارى عمى أصول  ( :8مادة )
مساك  المجمة وموجوداتيا وتداول أعدادىا , كما يشرف عمى مخازن المجمة وضبط حساباتيا وا 

 التحرير أو مدير التحرير . دفاترىا, وغير ذلك من الميام التى يكمفو بيا رئيس

ويعاون أمين المجمة عدد من العاممين تتولى ىيئة التحرير تعيينيم وتحديد مكافآتيم بناء عمى 
 اقتراح رئيس التحرير أو مدير التحرير .

 ( :9مادة )

د/ مدير تحرير المجمة طمبات النشر الخاصة باألبحاث المراد نشرىا  0يتمقى السيد أ  ( أ)
رساليا إلى عد " محكمين أحدىما من داخل الكمية يتولى تحديده القسم العممي 2د "وا 

المختص بالبحث المراد نشره وفى حالة تداخل البحث في أكثر من تخصص عممي 
يؤول االختيار إلى القسم العممى المختص بغالبية موضوعات البحث ويتم اختيار 

ر المجمة من واقع د/ مدير تحري0المحكم اآلخر من خارج الكمية بمعرفة السيد أ
سجل المحكمين المرسل من األقسام العممية المختصة عمى أال يقل درجة المحكم 
العممية عن درجة الناشر مع األفضمية لدرجة األستاذ وترسل األبحاث من خالل 

د/ رئيس التحرير وذلك لفحص البحث 0د/ مدير التحرير بعد موافقة السيد أ0السيد أ
عداد تقرير عممى عنو وعند الخالف يرسل البحث إلى محكم المراد نشره بالمجمة وا  

 ثالث خارجى .
تعطى ميمة لممحكم بما ال يتجاوز مدة أقصاىا شير من تاريخ إرسال البحث  ( ب)

لمتحكيم إلرسال تقرير عممى عن البحث . وفى حالة تجاوز تمك المدة يعتبر المحكم 



تحديده بنفس الطريقة المنوه  متنازال عن التحكيم ويسند التحكيم إلى محكم آخر يتم
 عنيا بالفقرة األولى .

 يحصل المحكم عمى مكافأة مقابل تحكيم البحث يحدد قيمتيا ىيئة تحرير المجمة .  ( ج)

يجوز لييئة التحرير عدم نشر األبحاث المقدمة إلييا رغم انتياء الفحص إلى  : (11مادة )
خروجا عمى السياسة العامة لممجمة أو صالحيتيا وذلك متى قدرت ىيئة التحرير أن النشر يمثل 

 قراراتيا أو أية أسباب أخرى تقدرىا .

: الموضوعات التي تنشرىا المجمة تعبر عن وجية نظر أصحابيا فحسب, وال تعبر   (11مادة )
 بحال من األحوال عن رأى ىيئة تحرير المجمة .

 –ن كل عام : " يناير تصدر المجمة بصفة دورية ربع سنوية كل ثالث شيور م :  (12مادة )
 أغسطس " , إال إذا أرتات ىيئة التحرير خالف ذلك ولصالح النشر بالمجمة . –أبريل 

 : يتم إعداد حساب فرعى لموحدة من داخل حسابات مركز الخدمة العامة بالكمية .  (13مادة )

 

 يةوكيل الكمية لمدراسات العميا                                     عميد الكم

 ومدير تحرير المجمة                                      ورئيس تحرير المجمة  

 د/ محمد إبراهيم عمى1د/ جمال محمود الكردى                                  أ1أ

 

 

 

 

 


