
 

   نشر األبحاث والدراسات دعوة ل                                                              

 سادس العدد ال – القانون ومكافحة الفسادحكم مجلة                                                            

  (روالك جورنال)                                                                     

  حكم مكافحة الفساد وبالمجاالت المتصلة إلى المشاركة بإسهاماتكم الفكرية في مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد  تدعوكم هيئة تحرير 

القانون، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر؛ دراسات عن مشاركة المجتمع المدني؛ إدارة الموارد؛ القضايا المتصلة بقطاع العدالة؛  

القانون  الت مختلفة مثل ا االنتهاكات القانونية في مج التخصصات البينية التي تجمع القانون والعلوم األخرى، مقارنات النظم القانونية،

 . الجرائم عابرة الحدود و قطاع المشتريات والبنى التحتية ،  اضي؛ قانون المالية؛الري

على أساس التعاون وبناء الشراكات للمساهمة في نشر الوعي والمعرفة بالسياسات واألدوات الالزمة    مركز حكم القانون ومكافحة الفساد   أنشأ

عرفة المتخصصة في مجال دراسات الفساد، إلى جانب تنمية القدرات الفردية  لمنع الفساد ومكافحته. ولذلك، يسعى المركز إلى تطوير الم

من خالل    تبادل الخبرات بشکل دائم تمكين  من أجل واالعتبارات،   لهذه ونتيجةالقانون.   حكموالمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز 

للمعايير الدولية   ا  محكم وفق  ، ثنائي اللغة دولي ،  وهي اصدار   القانون ومكافحة الفساد  حكم  مجلة بإطالق  قام المركز ، منصة دولية رائدة 

  الفساد يهدف المركز من خالل إنشاء هذه المجلة إلى عرض أحدث األساليب واألدوات وأفضل الممارسات لمعالجة قضايا  حيث .للنشر 

 . وتعزيز مبادئ حكم القانون  

،  عملية، وتبني مواضيع سيادة القانون والحوكمة ومحاربة الفساد في اإلطار المفاهيميالقضايا النشر المقاالت بحثية، المجلة إلى  ىتسع

 .  لنشر دراسات الحالة، والبحوث التجريبية اضافية مساحة توفير  إلى   باإلضافةكذلك المحاكاة نماذج  والنماذج التحليلية و

، أو أسئلة تسمح بتطور  ة والمعاصرةتركز على قضايا القانون الحالي اوراق أيضا  مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وسوف تنشر مجلة 

  بدراسة المتعلق والرقمي  مادي تهدف مجلة روالك إلى أن تكون منصة مرجعية عالمية رائدة للمحتوى ال وبذلك، المناقشات القانونية الهامة. 

 القانون والحوكمة ومكافحة الفساد.   حكم قضايا 

  

  لمزيد من المعلومات  ولالطالع على معايير البحث المطلوبة،  يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجلة:    
 

+    9744026214+ , 9744026221  عن طريق الهاتف للتواصل واالستفسار :أو   

http://www.qscience.com/loi/rolacc                                                          

 التحيات، أطيب                                                                                              

 مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد إدارة                                                         

  لنشرها في المجلد كلمة(  ٨٠٠٠-٥٠٠٠) التي تتراوح بين   للمشاركة من خالل نشر أبحاثكم ودراساتكممجلة في ضوء ذلك تدعوكم هيئة تحرير ال

في    Journal@Rolacc.qa ي:ريم األنصاري على العنوان التال   د.اإلداري   ديرإلى الم الملخص البحثييرجى إرسال ،  السادسد ، العدالثالث

 ٢٠٢٠ أكتوبر ٥موعد اقصاه 
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