امليثاق الخاص بتوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع املنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ٕالاصدار 2020-05-12
يحدد هذا امليثاق القواعد والشروط الالزم توفرها $ي املنشورات العلمية الصادرة عن جامعة
الحسن ٔالاول بسطات سيما تلك املتعلقة ب  :أسس الكتابة العلمية وكذا التوقيعات
باالضافة اHى املؤسسة املنتسب لها املؤلف  ،وعموما يجب أن يتقيد املنشور بالضوابط التالية :
 -1وجوب أن يتضمن كل منشور علم Yخاص بمؤلف ينتسب ملؤسسة من مؤسسات
الجامعة اسم جامعة الحسن ٔالاول بسطات :
بالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاHي  ، Hassan First University of Settatبغض النظر عن لغة
ال Yrحرر opا املنشور؛
 -2بالنسبة لعناصر الانتساب يجب أن تظهر بالwxتيب التاHي:
جامعة الحسن ٔالاول سطات  ،Hassan First University of Settatإسم املؤسسة  ،اسم
بنية البحث )املركز  ،املخت~ ، wفريق البحث( ،رمز ال~wيد  ،املدينة  ،الدولة  ،يتم فصل كل
من هذﻩ العناصر عن العناصر ٔالاخرى بفاصلة ) (،؛
 -3بخصوص تسمية بنية البحث )املركز  ،املخت~ ، wفريق البحث( يجب أن تظهر $ي شكل
صياغة موحدة أو إسم مختصر ،كما يتعن ٕالاشارة إHى تسمية أو الاسم املختصر
للشركاء إن وجدوا ً
وفقا لتوصياoم الخاصة ؛
 -4يجب أن يتضمن املنشور البيانات الخاصة باالنتماء السيما  :اسم املدينة رمز ال~wيد
الدولة ،اسم املؤلف أو املؤلف الرئي Yأو ممثله )ٕالاشارة إHى عنوانه ال~wيدي الكامل
وكذا موطنه الحقيقي أو املختار  ،أو عنوان ال~wيد ٕالالكwxوني( ،حسب طلب الناشر؛
 -5تتم ٕالاشا ة إHى أسماء الشركاء ً
وفقا لتوصياoم ) املركز الوط Yللبحث العلم Yوالتق،Y
ر
 (...إHى جانب تسمية بنية البحث )املركز  ،املخت~ ، wفريق البحث( ؛
مثال  :ياسن املفقود،حماية املسoلك بن واجب امل$ Yي الرقابة وفعالية تدخل الجمعيات،
جامعة الحسن ٔالاول بسطات  ، Hassan First University of Settatكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بسطات  ،مخت~ wالبحث قانون ٔالاعمال  ،اسم الشريك ٔالاول أو
الثاني إن وجد  ،سطات  ،املغرب.
 -6توضع العبارة املتعلقة بتمويل البحث $ي املنشور باملكان املخصص لذلك .
بالنسبة للمقاالت واملنشورات املماثلة )وقائع املؤتمر ،ندوات ،تظاهرات علمية  (....يجب أن
يتضمن البيانات التالية :اسم جامعة الحسن ٔالاول بسطات ) Hassan First University of
Settatمهما كانت لغة النشر( اسم بنية البحث  ،الرمز ال~wيدي  ،املدينة  ،الدولة.
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مثال  :ياسن املفقود ،كوفيد  19مدخل إلعمال نظرية الظروف الطارئة ،مداخلة ألقيت $ي إطار
أشغال الندوة الدولية املنظمة من قبل مجلة القانون ؤالاعمال ومجلة الرائدة ،جامعة الحسن
ٔالاول ، Hassan First University of Settatكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،مخت~w
البحث قانون ٔالاعمال  ،سطات  ،املغرب.
وفيما يتعلق بنشر ٔالاطروحة أو جزء مo¤ا أو كتاب يجب ع¥ي املؤلف التقيد بالضوابط املتعلقة
بشروط الانتساب ،وع¥ى وجه أخص ٕالاشارة إHى اسم الجامعة :جامعة الحسن ٔالاول بسطات
.Hassan First University of Settat

مثال  :ياسن املفقود ،عمليات املراقبة والبحث عن املخالفات مجال حماية املسoلك،أطروحة
لنيل شهادة الدكتوراﻩ ،جامعة الحسن ٔالاول  ،Hassan First University of Settatكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،مخت~ wالبحث قانون ٔالاعمال ،سطات ،املغرب.
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