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) رئـيـــــ�س �لتحـريـــــر (

) نائب رئي�س �لتحرير (

جمل�س التحرير ملجلة :

م�شت�شارو التحريـر للمجلة

�أ.د.  حممد عبد �ل�سفيع عي�سى

�أ.د .  �سمية �أحمد عبد �ملولى

�أ.د. �ألـــبــــــر  د�غــــــــــــــر

�أ.د. عــــلـى هـــــــمــــــــــــــال

�لأ�ستاذ/عبد �لفتاح �جلبالى

�أع�ساء جمل�س �إد�رة �جلمعية �لعربية للبحوث �لقت�سادية
بحـكــــم مو�قـعـهــــم

مة ت�شدر عن اجلمعية العربية للبحوث االقت�شادية  مة ت�شدر عن اجلمعية العربية للبحوث االقت�شادية جملة علمية ف�شلية حمكَّ جملة علمية ف�شلية حمكَّ



قواعد ن�شر البحوث في المجلة
1- �أن ُيمثل �لبحث �إ�سافة علمية، نظرية �أو تطبيقية، في �أحد �لمو�سوعات �لتي ت�سغل �لفكر �لقت�سادي 

�لدولي و�لعربي، �أو تتعلق بالتطور�ت �لعربية �أو �لدولية.

2- �أل يكون �لبحث قد �سبق ن�سره، ويرجي �لإقر�ر بذلك �سمن خطاب توجيه �لبحث �إلي رئا�سة �لتحرير. 
و�لمالحق،  �لمر�جع  با�ستثناء   ،14 �لخط  بحجم  كلمة،  �آلف  �سبعة  للبحث  �لرئي�سي  �لمتن  يتجاوز  �أل   -3
معينة  �سيغ  و�ــســع  وعـــدم  جــانــب،  لكل  �سم   2-1 حـــدود  فــي  �ل�سفحة  جانبي  على  م�سافة  ــرك  ت مــع 
للكتابة)Formats(، وير�سل �لبحث مكتوبًا وفقًا لنظام word بالبريد �لإلكتروني �أو على قر�س ُمدَمج.

ذلك  في  بما  �لعلمية  و�لدر��سات  �لبحوث  ون�سر  �إعد�د  في  عليها  �لمتعارف  �لمنهجية  �لأ�سول  ُتعتمد  �أن   -4
�لتقديم �لفكري و�لمنهجي للبحث، وتن�سيق �أق�سامه، و�لتوثيق �لكامل للمر�جع و�لجد�ول، و�إعد�د �لر�سوم 
�لبيانية ب�سورة تي�سر ت�سويرها للطباعة، مع �لف�سل بين ترقيم �لمر�جع وترقيم �لمالحظات �لمرجعية 

footnotes و�إدر�ج خاتمة تت�سمن خال�سة ما تو�سل �إليه �لباحث.
5- �أن يتفق �لتوثيق �لمرجعي مع �لمبادئ �لتالية:

1- تو�سع بيانات كل من �لمر�جع و�لمالحظات �لمرجعية في �أ�سفل �ل�سفحات، وترقم بالت�سل�سل ح�سب 
ظهورها، مع مر�عاة بيان �أرقام �ل�سفحات للمرجع �لماأخوذ عنه، و�لف�سل بين مالحظة )مرجع �سبق 

.)Ibid ( و) �لمرجع �ل�سابق مبا�سرةop.cit ذكره

2- ت�ساف قائمة �لمر�جع �لكاملة في �آخر �لمقالة على �ل�سكل �لتالي:
- �لكتب: ��سم �لموؤلف، عنو�ن �لكتاب )Italic(، مدينة �لإ�سد�ر، د�ر �لن�سر، �سنة �ل�سدور.

- �لمقالت: ��سم �لموؤلف، عنو�ن �لمقالة بين مزدوجين )regular(، ��سم �لمجلة )Italic(، جهة 
�لن�سر ومكانها، رقم �لعدد و تاريخ �ل�سدور، �ل�سفحات.

 150 �أو �لفرن�سية في حدود  �أ�سا�سًا باللغة �لعربية مع ملخ�س باللغة �لإنجليزية  6- يجري ن�سر �لأبحاث 
كلمة، وفي حالة ن�سر �لبحث باإحدى �للغتين �لأجنبيتين يو�سع ملخ�س باللغة �لعربية. 

هام�س  في  كتابتها  يف�سل  �لتي  للباحث  �لحالية  �ل�سفة  �إلى  �لمجلة،  �إلى  �لبحث  �إر�سال  خطاب  في  ي�سار   -7
�لهاتف  ورقم  �لإلكتروني  �لبريد  عنو�ن  �سيما  ل  �لباحث،  مع  �لتو��سل  طرق  بيان  مع  �لغالف،  �سفحة 

�ل�سخ�سي . 

و�قتر�ح  مالحظات  �إلى  �لتحكيم  ينتهي  وقد  مخت�سة،  لجنة  قبل  من  للتحكيم  مة  �لُمقدَّ �لبحوث  تخ�سع   -8
تعديالت تبلغ للباحث للنظر في مر�جعة �لبحث في �سوئها. 

9- يلزم �لح�سول على مو�فقة كتابية قبل �إعادة ن�سر �أية مادة ظهرت في �لمجلة. 
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