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 ليل النشر مبجلة دراسات االقتصاد واألعمالد

هت الممافق 1435  م اداادر  ك كل ة اتصاداا د عج مصة مداارااةت ا سااسااا  محكمة مجلة دراساا ا اتصاداا د مال م ر دمرلة  لم ة 
 م. 2014

ً  ارحب مجلة دراسااا ا اتصادااا د مال م ر ةماااا ركة الباح ب مالة حى كت ماساااصت جلت ماااار جما جلم مك الةحمم مالدراسااا ا مالم  تا الصلم ة مف 
  ما د مالممادف ا الا ل ة:للارمط مال

امااااااار المجلة الةح م مالدراساااااا ا ة لل ا ك الصري ة مايمجل  لة الا   .1
 .لم  ام ماره  س ة  

حد مج تا أأك  مىل الةحم جضاااااااااااا فة  لم ة مقرلة أم ا ع   ة ف    .2
 اتصاد د مال م ر.

 اااداد الةحمم ج  لااا  ف  صاماااد الداااااااااااااامر الصلم اااة الماصااا ر   لأك ا   .3
مالاادراسااااااااااااااا ا الصلم ااة ةماا  ف  رلااأل الا ااد م للةحاام عاصرل  لهاادافاا  

مالامى ق الب مل للمراجع مالجدامر   أصسا م مالمملج ة الماةصة مامسا ق 
دراج خ امة ااضمك خالدة م  امدل جل   الة حم  .ما 

رئ س  تارساااااااااااال الةحمم مالدراساااااااااااا ا ممراجص ا الباب مالا  رلر جل .4
ة لااااااالاااااااماااااااجااااااالااااااا  ايلااااااابااااااااااااااارممااااااا الاااااااعااااااارلاااااااد الاااااااااااااااحااااااارلااااااار  ااااااالااااااات 

(jebsmu@eps.misuratau.edu.ly).  
 كاب الة حم اسااااااااااام  ىالى ً  مجلة  مل  ممق فا  مالعرلد ايلبارمم    .5

صرارم مماك الةحام الم ادم للمجلاة  ةصادم مااااااااااااااار الما د  الصلم اة ف   ما 
 .مفق المممرج المصد ة لخدمص رى جلة أخ

مت امضااااااااع ف ل  جت الأل  تآخر الةحماخدااااااااص ص ئمة المراجع ف   .6
الةحااام مارااااب المراجع  كا المراجع الا  ام اياااااااااااااااااا ر  جل لااا  ف  م
 ة لمجلة. الصلم  المصامد ماللمامش ماتصاة س ا مفق أدمر الةحم 

اخضاااااااااع كل المسااااااااا هم ا الصلم ة ف  المجلة للاحك م ملعل  الة حم  .7
 -جك مجادا  -المحكم كعماا ئ  الاحك م مالاصاد الا الم لمةاة مك صعال 

 .أسعم  ك مك ا رلخ اساالم ردمد المحكم ك خالر
الممااااااامر ملبً  لمجلة دراساااااا ا اتصاداااااا د مال م ر   م دااااااة  الةح .8

 .ى   د  ماره ف  أم بك أخر ج ماسامجب 
 احمل الة حم مسااااائمل ة ااة ة ك فة الاصل م ا مصما د الماااااار المارد   .9

مت  الل م ة للةحمت  المراجصة ةكم   احمل مساااااااااااااا مل   ف  هرا الدل لت
   .اح ر الةحمم للاحك م ف  ح لة مجمد مخ لف ا

اصعحر ال م ر الا  امار ف  المجلة  ك آراء ك اع ل ت مت اصعحر  .10
المجلة.  ة لضرمر   ك رأي

  

روط الفنية  لكتابة األوراق البحثية: الشُّ
م المرا  الةحى اة ةا لل اة الصري اة أم ةا لل اة  .1 ايمجل  لاة ميل اة  لم اة ا ادم

 .سل مة خ ل ة مك الخ  ء ايمالئ ة مالم ةص ة
 ف  داامرال  المل ئ ة كمسااخة جلبارمم ة م عم ة المرا  الةحى ةا دم  .2

مساااااااااخة  جلتة يضااااااااا فة   A4( ةحجم Microsoft Word) ععرم م 
(PDF.) 

 اعدأ الةح م ةملخص مامال  ة لما ئ  مص ئمة المراجع. .3
 ابمك البا ةة ف  ماك الةحم لألمرا  الةحى ة كم   ل :  .4

ت حجم Simplified Arabic ممة الخط الل ااااة الصري ااااة: ▪
 14غاا مق للصماا ملك الفر  ااةت  14ت صمماك الةحااملغاا مق  14الخط 
 لجادامرل ا دي  12 تمارص م الداااااااااااااافحا ا لةا ص  المداااااااااااااامص ا دي 

 للملخصت  غ مق 12ممالاك ر 

ت حجم الخط Times New Roman ممة الخط الل ااة ايمجل  لااة: .5
 اا دي  12مق للصماا ملك الفر  ااةت  غاا  12ت لصمماك الةحاامغاا مق  12

مالااااااك ر   لجدامرل  دي   11  تمارص م الدااااافح ا لة ص  المدااااامص
  .للملخص غ مق 11الامض ح ة م

ارصم  م دار المرصة الرئ سا ة ةااكل ماسالسال عدا ة مك م دمة الةحم  .6
 محات الخ امةت 

دااااااافحة  (25) ت  اج م    كمك حجم المرصة الةحى ة ةصدد دااااااافح ا .7
المراجع داااااااااااااافحاة الصمماك مالملخص مالماا ئ  م ةما  ف لا  كحاد أ لت  

 الع  م ة.مالجدامر مالرسمم 

اللمامش اتصاة س ا م ف   الامى ق الصلم     ما دة   اتلا ام لت الة حم   .8
 مالاصل   ات م الم ا الارص مت مركر المداااااااااااااا در مالمراجع مالفل رس

ا  ااداد صاا ئمااة المراجع الصلم ااة مغ رهاا  ةاا لمملج ااة الصلم ااة الماصاا ر   م 
 ب د م  ل ل  ف  الةحم الصلم  ال
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