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 دليل النشر بمجلة دراسات االقتصاد واألعمال

 
مجلةدراساتاالقتصادواألعمالدوريةعلميةتصدرعنكليةة

عةةةةةا االقتصةةةةةادوا الةةةةةو ا سياسةةةةةيةتجاماةةةةةةمصةةةةةراتة ت سسةةةةةت
 .2014ه ا موافق1435

ترحةةةةةبمجلةةةةةةدراسةةةةةاتاالقتصةةةةةادواألعمةةةةةالتم ةةةةةاركةا كت ةةةةةاب
وا تةةةاح،ين وتسةةةانر ةةةنه ةةةررهتةةةاجل مةةةنا تحةةةو وا دراسةةةات

وكةةة  شه ةةةرمللصةةةاتا رسةةةا لا جامايةةةةوا مقةةةاالتا الميةةةة 
وتحةةو ا هةةدواتوا مةة تمراتومللصةةاتلاوعةةروقا كتةةبوفقةةا 

 ل روطوا قواعدوا مواصفاتا تا ية:

مجلةةةدراسةةاتاالقتصةةادواألعمةةالدوريةةةعلميةةةمتلصصةةة .1
وا مةةهل  ا المةةألومحكمةةةتقتةةلاألعمةةالا تةةألتتتةة األسةةلوب

 فألا كتاتة.ا صحيح

األتحةةةا وا دراسةةةاتا الميةةةةا متلصصةةةةفةةةألته ةةةرا مجلةةةة .2
حقلا الو االقتصادية وحقةولا مارفةةاأللةرا اتا صةلة
تلا ا تةأل ة يسةتقه ةرواأوتقةديملا له ةرر ةنجلةاته ةر

 ألرا.

ته را مجلةاألتحةا وا دراسةاتتةا لنتينا ارتيةةوايهجلي يةة .3
التأوا تةةةأل ةةة يةةةت ه ةةةرواسةةةاتقاأومقدمةةةة له ةةةرفةةةألمجةةة

 .ادورياتألر

حةةةدأأنيم،ةةةلا تحةةة رلةةةافةعلميةةةةهقريةةةةأوتطتيقيةةةةفةةةأل .4
 مجاالتاالقتصادواألعمال.

عدادا تحةو راتمداألصولا الميةا متاارفعليلافألأنت  .5
وا دراساتا الميةتمافأل  شا تقدي  لتح تتاريفألودافة 

وا تو،يةةةقا كامةةةل لمراجةةة أقسةةةام وا مهلجيةةةةا متتاةةةةوتهسةةةيق
دراجلاتمةةةةةتتلةةةةمنلالصةةةةةمةةةةاتوصةةةةلر يةةةة  وا جةةةةداولواج

.ا تاح 
نترسةةةةلا تحةةةةو وا دراسةةةةاتومراجاةةةةاتا كتةةةةبوا تقةةةةاريرر ةةةة .6

 لمجلةةةةةة)اييميةةةةةل(اي كتروهةةةةةألا تريةةةةةدر ةةةةةيحا تحريةةةةةرعلةةةةةن
.ا مراده رواا مادةا الميةنيحتويعل

ايهجلي يةةصةا تا لنةةيرسلا تاح أوا كاتبم ا تح ملل .7
ر اكاهتا لنةا ارتيةوأل نةا تحة ويرسةلمللصةا تا لنةة

ويراعةةن وةةأل نةةةا تحةة ايهجلي يةةةا ارتيةةةر اكاهةةتا لنةةة
أوةةدافا تحةة  م ةةكلةا تحةة  مةةهل مللةة :أنيتلةةمنا 

ا تحةة  ا هتةةا  األساسةةيةا تةةألتوصةةلر يلةةا وا كلمةةاتا دا ةةة
300اليتجةةةاو عةةةددكلمةةةاتكةةةلمهلمةةةا)ا مفتاحيةةةة(علةةةنأ

.كلمة
يجةةبأنتتلةةمنا اةةروقوا مرجاةةاتمالومةةاتكافيةةةعةةن .8

ا كتابأوا تح أوا رسا ةمحةلا اةرقأوا مراجاةة.كمةا
يجةةةةةةبأنتتلةةةةةةمنا اةةةةةةرقأوا مراجاةةةةةةةرأيا اةةةةةةارقأو

أوميةةا مةادةاا مراج فألا كتابأوا تح أوا رسةا ةومةد
.درةا م  فعلنتنطيةا مولوعقاا الميةومد

يكتةةةبا تاحةةة اسةةةم ،ال،يةةةا وجلةةةةعملةةة ووقيفتةةة مةةة  كةةةر .9
عهةةةوانا مراسةةةلةوأرقةةةا ا لواتةةةفوا تريةةةداي كتروهةةةألوعهةةةوان

قةةةرارا تحةة ا مقةةةد  لمجلةةةة تاةةةد ه ةةةرا مةةةادةا الميةةةةفةةةألواج
.جلةألريوفقا همو جا مادتا لصو 

والتول فيلةارال ح تلص قا مةا مراج فألآلرا ت .10
ا تحةة وترتةةبنتتلةةشا مراجةة ا تةةألتةة اي ةةارةر يلةةافةةألمةة

ا مراجةة وا لةةوامالواالقتتاسةةاتوفةةقأصةةولا تحةة ا المةةأل
ا ماتمدةتا مجلة.

تللةةة كةةةلا مسةةةاوماتا الميةةةةفةةةألا مجلةةةة لتحكةةةي ويتلةةة  .11
ا تاحةةةةةة تهتةةةةةةا  ا تحكةةةةةةي وا تاةةةةةةديالتا مطلوتةةةةةةةمةةةةةةنقتةةةةةةل

لةةةاللأسةةةتوعينمةةةنتةةةاري اسةةةتال  -وجةةةدترن -ا محكمةةةين
.ردودا محكمين

ا مه ةةةةةورملكةةةةةا  مجلةةةةةةدراسةةةةةاتاالقتصةةةةةاد يصةةةةةتحا تحةةةةة .12
ا حصةةولاعةةادةه ةةر فةةألأمةةاكنألةةررواألعمةةالوتسةةتوجب

 .فقةكتاتيةمنوي ةتحريرا مجلةموانعل

يتحملا تاح مسة و يةاتتةاعكافةةا تاليمةاتوقواعةدا ه ةر .13
ا مراجاةةةةةةةكمةةةةةايتحمةةةةةلمسةةةةة و ياا ةةةةةد يل ا ةةةةةواردةفةةةةةألوةةةةة 
والتحةةالا تحةةو  لتحكةةي فةةألحا ةةةوجةةودا لنويةةة لتحةة  

عن  ش.ملا فات
تات ةةراألعمةةالا تةةألته ةةرفةةألا مجلةةةعةةنآرا كاتتيلةةا وال .14

 ا مجلة.تات رتا لرورةعنرأي
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 تقويم وتحكيم األعمال العلمية:
ا مجلةةةةةمةةةةنتحةةةةو ودراسةةةةاتيتةةةةو نتقةةةةوي وتحكةةةةي مةةةةاته ةةةةر 

ومقةةةةةةاالتعلميةةةةةةةأسةةةةةةات ةمتلصصةةةةةةونمةةةةةةندالةةةةةةلا جاماةةةةةةة
ولارجلا و  شوفقا  لمااييرا تا ية:

 األصا ةوايلافةا المية. .1

 ا فا دةا الميةوا امليةمنا املا المأل. .2

 أسلوبا ارقوا تتويب. .3

 م ةةةةةكلةا تحةةةةة تحديةةةةةدوولةةةةةو مهلجيةةةةةةا تحةةةةة :وت ةةةةةمل .4
تحديةةدوولةةو  ا دراسةةةودقةةةالتيةةارا ايهةةةمال مةةةمجتمةة 

 أس لةوفرلياتا تح .
 


 استيفا ا هقرياتوا دراساتا ساتقة اتا االقةتا مولوع. .5

 صحةالتياروتطتيقأسا يبتحليلا تياهات. .6

 دقةومولوعيةا هتا  وا توصيات. .7

 حدا،ةو مو يةا مراج . .8
 

عداد قائمة التوثيق العلمي و  قواعد  المراجع العلمية:ا 
فةةةةةألعمليةةةةةةا تو،يةةةةةقا المةةةةةألأ،هةةةةةا ألا تاحةةةةة يجةةةةةبأنيراعةةةةة

ةا مراجةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةكلوكةةةةةةةةةة  شعهةةةةةةةةةةدكتاتةةةةةةةةةةةقا مةةةةةةةةةة االقتتةةةةةةةةةةاح
:ايجرا ألا تا أل



  التوثيق العلمي )االقتباس( قواعدإجراءات و:

 المثال القاعدة
عامةا فنهة ي ةارر ةنمصةدر)مصةادر(عهدمايكوناالقتتاح

اقتتاحا فكرةو  شتولة االسة األليةر لم  ةف) لمة  فين( 
وسهةا ه رتينقوسين.

(2015()ا فطيمألوا تير 2012)ا سريتأل 

(Ang, 2010)(1961Miller & Modigliani,) 

ق كةةرا مرجةة االست ةةلادأواالقتتةةاحأوعةةرقتعهةةدمايسةة
ا دراسة يت  كراس ا م  فأوال ، تولة سةهةا ه ةرهتا  

تينقوسين.

Ang(2015)(2012ا سريتأل)

Miller & Modigliani(1961)(2015ا فطيمألوا تير)

تحيةة اليمكةةنا للةةطهفسةةلار اورداسةة ا م  ةةففةةألا فقةةرة
تيه وتيندراساتألرافنه ي كتفنت كراس ا م  ففقط.

وأ ارا فطيمألوا تير....وقدوجدا سريتألأيلا ...

...Miller & Modiglianiوأ ارأيلا...Angوقدوجد

عهةةداالقتتةةاحأواالست ةةلادتا اديةةدمةةنا مصةةادرا ملتلفةةة 
تول أسما ا م  فينوسهواتا ه رتينقوسين.

(2013تا يهة ؛2012)ا سريتأل 
(Selye, 2012;  Deming, 2013;  sallies, 2014)

عهةةةداالقتتةةةاحأواالست ةةةلادتةةة ك،رمةةةنمرجةةة  م  ةةةفواحةةةد
وفألهفةحا اةا  يمية تةينا مراجة تاسةتلدا ترتيةباألحةرف
ا لجا يةةةة كةةةلمرجةةة  تحيةةة تولةةة وةةة  األحةةةرفتاةةةدسةةةهة

 ايصدارمتا رة.



ب(2014أ( )ا  واوي 2014)ا  واوي 


(Jones, 2013 A;  jones, 2013 b)

يةةةةة كرا لقةةةةةبعهةةةةةداالقتتةةةةةاحمةةةةةنعمةةةةةلألك،ةةةةةرمةةةةةنم  ةةةةةف
تليلاعتارةوآلةرونتليلةاسةهة )االس األلير( لم  فاألول

ويجبأني ار جمي أسما ا م  فينفةألا ه رتينقوسين.
قا مةا مراج .

(2015 ا فطيمألوآلرون)

(Williams et al., 2005)

تولةةةةة ا فقةةةةةرةتةةةةةينعالمتةةةةةأليكةةةةةوناالقتتةةةةةاحهصةةةةةا عهةةةةةدما
يةة كررقةة صةةفحةأوصةةفاتاالقتتةةاحتاةةدسةةةهةوتهصةةي  

ا ه رمتا رة.

(2012:144)ا سريتأل 
(Ang, 2010: 9)      
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 :إعداد قائمة المراجع العلمية 

ملمةاكاهةتمصةادروا:ةتصهفا مراج ا الميةفألقا مةةواحةد
دوريةةات كتةةب ه ةةراترسةةمية مجةةالتوليروةةامةةنا مصةةادر 

ا تدايةةةة تليلةةةاا مراجةةة األجهتيةةةة وتولةةة ا مراجةةة ا ارتيةةةةفةةةأل
.


االسةةة األليةةةرا ترتيةةةبا تةةةا أل:وترتةةةبا مراجةةة وجا يةةةا حسةةةب

 سةةةةةةهةا ه ةةةةةةر عهةةةةةةوانا كتةةةةةةابأوا تحةةةةةة  )ا لقةةةةةةب( لم  ةةةةةةف
  ا ها ر و  شعلنا هحوا تا أل:ا دو ة/ا مديهة



 

إعداد قائمة المراجع العلميةإجراءات وقواعد 
 المثال القاعدة

ا تحو وا دراساتا مه ةورة
فةةةةةةةألا مجةةةةةةةالتوا ةةةةةةةدوريات

ا المية:

هحةةةور يةةةةحدي،ةةةة همةةةو جا حوكمةةةةفةةةألم سسةةةاتا تالةةةي (2015).واسةةةميوملتةةةار.ا جايةةةدي هتيةةةل
ا اا أل:دراسةوصفيةتحليلية همو جا حوكمةفألهقا ا تالي ا اا ألفأل يتيا مجلةدراسةاتاالقتصةاد

24-1(:2( ا ادد)3واألعمال جاماةمصراتة ا مجلد)

Wolf, R. (2013)."Organizational Innovation: Review, Critique and Suggested 

Research Directions", Journal of Management Studies, V. 29 , N. 9: 21 – 43 

م ةةاكلاالقتصةةادا قياسةةألا تحليلةةأل:ا تهتةة (2006).صةةا ب وجةةواد.فيصةةل  ةةلوفو.ا سةةيفو و يةةدا كتب:
( عمان األردن.1وااللتتاراتا قياسيةمنا درجةا ،اهية األولية له روا تو ي  ط)

Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. 
4th

 Edition. New Jersey: Prentice 

– Hall International, Inc. 

أ،ةرقةةراراتا تةة جيرا تمةويلألعلةةناألدا ا مةةا أل ل ةركاتا صةةهاعية:دراسةةة(2012).موسةن جيلةةانا رسا لاألكاديمية:
تحليليةةة ل ةةركاتا صةةهاعيةا مدرجةةةفةةألتورصةةةعمةةان ةةسوراقا ما يةةة رسةةا ةماجسةةتيرليةةرمه ةةورة 

 جاماةأ درمانايسالمية مالدتحو ودراساتا اا  ايسالمأل.

 طراتلح  يتيا.وي ةا رقاتةايدارية(2014)ا اا  سهةا تقريرا ه راتوا و،ا قا رسمية:
تتةةاري  ا صةةادرفةةأل ةة نمهةة ا ماةةامالتا رتويةةة(2013)( سةةهة1ا مةة تمرا ةةوطهألا اةةا رقةة )قةةرار

طراتلح  يتيا.2013 /07/01

ا مقا ةا مه ورةفألدورية
علةةةةةةن ةةةةةةتكةا مالومةةةةةةات

)ايهترهت(فقط.

Matthews, David. (2015) ‘University Managerialism can boost 

Academic Freedom’’, accessed on Monday 09/04/2016, at 8:30 pm, 

www.timeshighereducation.com :at available. 



 

 قواعد نشر ملخصات الرسائل واألطروحات األكاديمية:
ةيراعةةنفةةألمللصةةاترسةةا لا ماجسةةتير وأطروحةةاتا ةةدكتورا

مِقسهتانمنتاري مهحا درجةا الميةةتأنتكونحدي،ةو  
 صةةةاحتلا وأنيكةةةونمولةةةوعلافةةةألحقةةةلا الةةةو االقتصةةةادية

ا صلةتلا وأالي يدعددصةفحاتا مللة علةنوا الو  ات
(صفحةم اال ت ا تمايلأل:20)


 

 مقدمة تيانأوميةمولوعا رسا ة. .1

 ملل  م كلة)مولوع(ا تح وكيفيةتحديدوا. .2

 ملل  مهل ا تح )ا دراسة(. .3

 ملل  لتح )ا دراسة(وأو هتا جلاوتوصياتلا. .4

ا رسا ةفقط.قا مةا مراج ا مستلدمةتملل  .5

http://www.timeshighereducation.com/
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 قواعد نشر المقاالت العلمية المقدمة للترجمة:
يراعنفألا مقاالتا الميةا مقدمة لترجمةمايلأل:

 أناليكونقدملنعلنه رواأك،رمنسهةواحدة. .1

أنتتميةةةة تاي ةةةةاراتا مرجايةةةةة لةةةةافةةةةألا تحةةةةو وا مقةةةةاالت .2
 .ا م اتلة

ا ارتيةةةةةةةأناليتاةةةةةةارقمحتواوةةةةةةاومولةةةةةةوعلامةةةةةة ا ،قافةةةةةةة .3
وايسالمية.

  :المنهجيةالشُّروط الفنية 
.ايهجلي يةتقَد األوراقا تح،يةتا لنةا ارتيةأوتا لنة .1
تقةةةةةةد ا تحةةةةةةو فةةةةةةألصةةةةةةورتلاا هلا يةةةةةةةكهسةةةةةةلةر كتروهيةةةةةةة .2

A4(تحجةةةةةة Microsoft Word)ترهةةةةةةام تمطتوعةةةةةةة
(.PDFتايلافةر ألهسلة)

ي يةةدا  اتيةةةتمةةاالي رفةةقا تاحةة هسةةلةملتصةةرةمةةنسةةرت  .3
تا تاح .ة م تات ةتطاقةتاريفيA4عنصفحة

عةةةةةةةةةةةادي(14)يكتةةةةةةةةةةةبمةةةةةةةةةةةتنا تحةةةةةةةةةةة تاسةةةةةةةةةةةتلدا لةةةةةةةةةةةط .4
(Simplified Arabic فةةةةةةألا تحةةةةةةو تا لنةةةةةةةا ارتيةةةةةةة)

(فةةألTime New Romansو)(12)وتاسةتلدا لةةط
وتكونا مسةافةتةيناألسةطرمفةردايهجلي يةا تحو تا لنة

(Single Space م ترشمسافةتاد )س .0.5ة 

(20)يكةةةةونا تحةةةة أوا دراسةةةةةا مقدمةةةةةتحجةةةة اليتجةةةةاو  .5
صةفحةتمةةافيلةاا مراجةة وا جةةداولوا رسةو ا تياهيةةة.كمةةاال
ت يدمراجاةا كتبوا تقةاريرعلةنا ا ةرصةفحاتوي ةترط

A4أنتكةةةةةةونا تحةةةةةةو وا مراجاةةةةةةاتمطتوعةةةةةةةعلةةةةةةنورق
(وتةةةةرشوةةةةامالقيةةةةاح14وعلةةةةنوجةةةة واحةةةةدتلةةةةطقيةةةةاح)

(سةة مةةناألعلةةن3.18(سةة مةةنا يمةةينوا يسةةارو)2.54)
واألسةةفلوأنتكةةونا صةةفحاتمرقمةةةترقيمةةا متسلسةةال  كمةةا

.يجبترقي ا جداولواأل كالت كلمتسلسل
تتدأاألتحا تملل وتهتلألتا هتا  وقا مةا مراج . .6
أعلةةةنا صةةةفحةاألو ةةةن ويكتةةةبيكتةةةبعهةةةوانا تحةةة فةةةأل .7

أسفل :اس ا تاحة وا ملَمةةا حا يةة وا جاماةةأوا م سسةة
.اي كتروهألا تألياملتلا وا تريد

جميةةةة ا جةةةةةداولواأل ةةةةةكالوا رسةةةةو ا تولةةةةةيحيةوا لوحةةةةةات .8
يجةةةةةبأنتكةةةةةونلةةةةةمنا مةةةةةتنا تح،ةةةةةأل ويجةةةةةبولةةةةةةالا

12(تاسةةةةةةتلدا لةةةةةةةط1(أو)جةةةةةةدول1تةةةةةةةة) ةةةةةةةكلمسةةةةةةتوقة
(Simplified Arabic , Time New Romans.)

فةةةألا لةةةوامالوا تاليقةةةات وعالمةةةاتاال تةةة ا علةةةنا تاحةةة  .9
ا تةةةةةةةرقي  و كةةةةةةةرا مصةةةةةةةادروا مراجةةةةةةة وا فلةةةةةةةارحوليروةةةةةةةا
تا مهلجيةةةةةةا الميةةةةةةا متاةةةةةارفعليلةةةةةافةةةةةألا تحةةةةة ا المةةةةةأل

 األكاديمأل.
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ددمحتويات الع  

 

 الصفحة وانـــــــــــــــــالعن                         ت
2015-2001دراسةتحليليةآلدا وتهافسيةا صادراتا ليتيةلاللا فترة 1

 حسينفرجا حوي 

1 

حا ةةةدراسةةية)رمكاهيةةةاسةةتلدا ا صةةكوشايسةةالميةفةةألتمويةةلم ةةروعاتا تهميةةةفةةأل يتيةةا 2
أعالفا صويات ركةا مهطقةا حرةتاستلدا صكوشايجةارةمقترحة تمويلم روعمصه 

 ومهنمحمدا  يتاهألعيسنيوسفتا يهة(ايسالمية

23 

 (1985-2010تقديردا ةايهتاج قطاعا صهاعةا تحويليةفألاالقتصادا ليتأل لفترة) 3
 ومحمدعلألا سهوسألعمرع،مان رمو 

39 

أ،ركفا ةا تكلفةا مصرفيةعلنأدا ا مصارفا تجاريةا ليتية 4
يمانعمرا سريتألعلألعتدا حفيقا  واوي واج

56 

 ا االقةتينا كفا ةا ملهيةواستقال يةا مراج ا داللألفألا تي ةا ليتية 5
 وا ملديمفتا ا سريتألأحمدمحمدا تير

72 

(2012-1970)تقديرعتتةا تلل فألاالقتصادا ليتأللاللا فترة 6  
 سا  ت ير وب

83 

ر دودفاةةةةلأسةةةةااراألسةةةةل علةةةةنايعةةةةالنعةةةةنعمليةةةةاتاالهةةةةدماجواالسةةةةتحوا فةةةةألا قطةةةةاع 7
هادرعقيلا ترتارا مصرفألفألا مملكةا متحدة

92 

تاسةةةةتلدا دراسةةةةةا اوامةةةةلاالجتماعيةةةةةواالقتصةةةةاديةا مةةةة ،رةعلةةةةنلصةةةةوتةا مةةةةرأةفةةةةأل يتيةةةةا 8
عتدا نفارفرجا مهفألوجمالمحمداهديراالهحدارا متادد

107 

 131وعلألمفتا ا جدا دينملتارفكرونع واق ا لجرةليرا  رعية 9


 


