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 دليل النشر مبجلة دراسات االقتصاد واألعمال

هت الموافد  1435عدا  تصدرر عدك يليدة االقتصداد عجامصدة مصدتاتةت ت س د  محكمة مجلة دراسات االقتصاد واألعمال دورية علمية 
2014 .  

اليحدو  والرراسدات والمالداالت الصلميدة وفالدا  تتحب مجلة دراسات االقتصداد واألعمدال عمردارية الات داب واليداحوتكت وت دصن رلدن اردت راتدا    مدك 
 للرتوط والالواعر والمواصفات التالية:

 تنرددت المجلددة األعحددا  والرراسددات عددالليتتك الصتييددة واياجلت يددة التدد  .1
 .ل  يت  ارتها ساعالا

حدر مجدداالت أأن يمود  اليحدإ رفدافة علميدة ا تيددة أو ت في يدة فد   .2
 تصاد واألعمال.االق

عددددراد اليحددددو  ر صتمددددر األصددددول الصلميددددة المتصددددار  علت ددددا فدددد  أن ت   .3
والرراسدددات الصلميدددة عمدددا فددد  للددد  التالدددري  لليحدددإ  تصتيددد  ألهرافددد  

ل والتوثت  الاام  للمتا ع والجراو  أق ام والمن جية المتيصة وتن ت  
 .وإدراج خاتمة تتضمك خالصة ما توص  رلي  الياحإ

رئدددي   نراسدددات ومتا صدددات الاتدددب والتالددداريت رلدددتتسددد  اليحدددو  والر .4
ة للمجلدددددددددددددددددددددددد ايلاتتوادددددددددددددددددددددددد الفتيددددددددددددددددددددددددر التحتيددددددددددددددددددددددددت علددددددددددددددددددددددددن 

(jebsmu@eps.misuratau.edu.ly).  

يكتدب الياحدإ اسددم  ثالثيدا  و  ددة عملد  ووليفتدد  والفتيدر ايلاتتوادد   .5
عصددر  ارددت المددادم الصلميددة فدد   وإقددتاروعنددوان اليحددإ المالددر  للمجلددة 

 .وف  النمولج المصر عالخصوص تى   ة أخ

وال توفددع فت ددا رال تلدد   تتخصددق قائمددة المتا ددع فدد  ثخددت اليحددإ .6
اليحدددإ وتتتدددب المتا ددددع  كتالمتا دددع التددد  تددد  اياددددارم رلت دددا فددد  مدددد

 عالمجلة. الصلم  المصتمرموال وامش واالقتياسات وف  أصول اليحإ 
الياحددإ تخضددع يدد  الم دداهمات الصلميددة فدد  المجلددة للتحكددي  ويفلدد   .7

 -رن و درت - نتائج التحكي  والتصريالت الم لويدة مدك قفد  المحكمدتك

 .أسفوعتك مك تاريخ استال  ردود المحكمتك خالل
المنردددور ملادددا  لمجلدددة دراسدددات االقتصددداد واألعمدددال  إيصددديل اليحددد .8

 .ى عادم ارته ف  أماكك أخت ر وت تو ب 

الدواردم  يتحم  الياحدإ م دلولية اتيداا يافدة التصليمدات وقواعدر النردت .9
وال  الليويددة لليحددإت المتا صددة ةيمددا يتحمدد  م دد ولي فدد  هددلا الددرلت ت

   .تحال اليحو  للتحكي  ف  حالة و ود مخالفات
تصف ت األعمال الت  تنرت ف  المجلة عك ثراء ياتفت ات وال تصف ت  .10

المجلة. عالضتورم عك رأي

  

روط الفنية  لكتابة األوراق البحثية: الشُّ
علميدة  اياجلت ية ويليدةتالَر  األوراق اليحوية عاللية الصتيية أو عاللية  .1

 .سليمة خالية مك األخ اء ايمالئية والم يعية
 ف  صورت ا الن ائية ين خة رلاتتوايدة م فوعدة األوراق اليحويةتالر   .2

ا دددخة  رلدددنعايفدددافة  A4( عحجددد  Microsoft Word)  فتادددامج
(PDF.) 

 تفرأ األعحا  عملخق وتنت   عالنتائج وقائمة المتا ع. .3
 تاون الاتاعة ف  متك اليحإ لألوراق اليحوية يما يل :  .4

 :اددوا الخدد  الليددة الصتييددة Simplified Arabic  ت حجدد
 14غددام  للصندداويك الفت يددةت  14ت صنددوان اليحددإلغددام   14الخدد  
 لجددددراوللعددددادي  12 توتددددتاي  الصددددفحات ليدددداق  النصددددوصعددددادي 

 للملخقت  غام  12وواألاكال 

ت حجد  الخد  Times New Roman ادوا الخد  الليدة اياجلت يدة: .5
عددادي  12م  للصندداويك الفت يددةت اغدد 12ت لصنددوان اليحددإغددام   12

واألاددكال  لجددراوللعددادي  11 توتددتاي  الصددفحات ليدداق  النصددوص
  .للملخق غام  11التوفيحية و

تتق  عناصت الورقة التئي ية عرك  مت ل    راية مك مالرمة اليحإ  .6
 وحتن الخاتمةت 

صددفحة  (25) ال يتجدداو  يكددون حجدد  الورقددة اليحويددة عصددرد صددفحات .7
المتا ددع صددفحة الصنددوان والملخددق والنتددائج و عمددا فت ددا كحددر أعلددن  

 ة.والجراول والتسو  الفيااي

االقتياسدددددات فددددد  التوثتددددد  الصلمددددد   الواعدددددرع االلتددددد ا علدددددن الياحدددددإ  .8
ال ددوامش والتصليالدداتت وعالمددات التددتاي ت وليددت المصددادر والمتا ددع و 

إعددراد قائمددة المتا ددع الصلميددة وغتتهددا عالمن جيددة الصلميددة و  والف ددار 
 المتصددددددددددددددددار  علت ددددددددددددددددا فدددددددددددددددد  اليحددددددددددددددددإ الصلمدددددددددددددددد  األكدددددددددددددددداديم 
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