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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة ابن خلدون تيارت
 مجلة تشريعات التعمير والبناء

 
 

 دعوة للنشر

التعمير والبناء دعوة تشريعات يسر كل من هيئة التحرير والطاقم اإلداري لمجلة 
، الباحثين واألساتذة إلى المساهمة بالدراسات والبحوث المتخصصة في المجال العمراني

على أن تتقيد بالشروط  ،8102سنة  ربمتبسشهر  المزمع اصداره عباسلاالعدد ضمن 
 .اإلعالنوالضوابط المرفقة بهذا 

 .   8002 تو أ 30 المقاالتآخر أجل إلرسال  :مالحظة
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 شروط النشر بمجلة تشريعات التعمير والبناء

  مجلة تشريعات التعمير والبناء مجلة أكاديمية متخصصة تعنى بنشر البحوث والدراسات
القانون العقاري، قانون المدينة، تهيئة  قانون البناء والتعمير،)المتعلقة بالمجال العمراني 

 ...(.اإلقليم
  تتشكل المجلة من هيئة علمية استشارية من مختلف الجامعات الجزائرية والدولية باإلضافة

 .تتكون من أساتذة الكلية دوريةإلى هيئة تحرير 
  ن  في باللغات الثالث العربية والفرنسية واالنجليزية على أن ترفق بملخصي المقاالتتنشر

 .باللغة االنجليزيةأسطر أحدهما باللغة العربية والثاني  01حدود 
  بسيرة ذاتية تتضمن على األقل اسم الباحث، رتبته العلمية، الجامعة، القسم،  المقاليرفق

 .الكلية، رقم الهاتف، البريد االلكتروني
  01خط بالعربية تكتب الدراسة العلمية باللغة Simplified Arabic ،  01وخط 

Times New Roman   باللغة األجنبية، أما بالنسبة للهوامش فتكون في نهاية كل
 .، على أن تدرج قائمة المصادر والمراجع في نهايته08بخط  المقالصفحة من 

  من طرف الهيئة العلمية  االجباريتخضع للتحكيم الوجوبي السري ُتدقق المقاالت و
 .االستشارية للمجلة

 األمانة العلمية المتعارف عليها، وفي حالة اكتشاف سرقة علمية يتحمل يلتزم الباحث ب
 .الباحث تبعاتها وتحتفظ المجلة بحقها في متابعة المعني بكل الطرق التي يكفلها القانون

  جميع اآلراء التي تتضمنها هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها وال تعبر عن رأي
 .عنها المجلة، وبالتالي فهي ليست مسؤولة

 تشريعات ، رئيس تحرير مجلةالدكتور كمال محمد األمين: توجه جميع المراسالت إلى 
أو ترسل . ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن خلدون تيارت الجزائرالتعمير والبناء

 :البريد االلكتروني التالي عبر
revue.urbanisme2016@univ-tiaret.dz  
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