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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
نا تحةةةواوا دراسةةةاتوا تةةةاح،ين وتسةةةانر ةةةنه ةةةررهتةةةاج  مةةة

وا مقةةةاالتا الميةةةة وكةةةل صه ةةةرمل صةةةاتا رسةةةا لا جامايةةةة
وتحةةواا هةةدواتوا مةة تمراتومل صةةات اوعةةروقا كتةةبوفقةةا 

 ل روطوا قواعدوا مواصفاتا تا ية:

مجلةةةدراسةةاتاالقتصةةادواألعمةةالدوريةةةعلميةةةمت صصةةة .1
وا مةةه   ا المةةألومحكمةةةتقتةةلاألعمةةالا تةةألتتتةة األسةةلوب

 فألا كتاتة.ا صحيح

ته ةةةرا مجلةةةةاألتحةةةااوا دراسةةةاتا الميةةةةا مت صصةةةةفةةةأل .2
حقلا الو االقتصادية وحقةولا مارفةةاأل ةرالاتا صةلة
ت ا ا تةأل ة يسةتقه ةرواأوتقةديم ا له ةرر ةنج ةاته ةر

 أ را.

ته را مجلةاألتحةااوا دراسةاتتةا لنتينا ارتيةةوايهجلي يةة .3
 ةةة يةةةت ه ةةةرواسةةةاتقاأومقدمةةةة له ةةةرفةةةألمجةةة تأوا تةةةأل

 .ادورياتأ ر
حةةةدأأنيم،ةةةلا تحةةةارلةةةافةعلميةةةةهقريةةةةأوتطتيقيةةةةفةةةأل .4

 مجاالتاالقتصادواألعمال.

عدادا تحةواراتمداألصولا الميةا متاارفعلي افألأنت  .5
وا دراساتا الميةتمافألل صا تقدي  لتحاتتاريفألودافة 

وا تو،يةةةقا كامةةةل لمراجةةة أقسةةةام يةةةةا متتاةةةةوتهسةةةيقوا مه ج
دراج اتمةةةةةتتلةةةةمن  صةةةةةمةةةةاتوصةةةةلر يةةةة  وا جةةةةداولواج

.ا تاحا
نترسةةةةلا تحةةةةواوا دراسةةةةاتومراجاةةةةاتا كتةةةةبوا تقةةةةاريرر ةةةة .6

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

ايهجلي يةةاأوا كاتبم ا تحامل صةا تا لنةةيرسلا تاح .7
رلاكاهتا لنةا ارتيةوأل نةا تحةاويرسةلمل صةا تا لنةة

ويراعةةن وةةأل نةةةا تحةةاايهجلي يةةةا ارتيةةةرلاكاهةةتا لنةةة
أوةةدافا تحةةا م ةةكلةا تحةةا مةةه  مل ةة :أنيتلةةمنا 

ا تحةةا ا هتةةا  األساسةةيةا تةةألتوصةةلر ي ةةا وا كلمةةاتا دا ةةة
300)ا مفتاحيةةةة(علةةةنأاليتجةةةاو عةةةددكلمةةةاتكةةةلمه مةةةا

.كلمة
يجةةبأنتتلةةمنا اةةروقوا مرجاةةاتمالومةةاتكافيةةةعةةن .8

ا كتابأوا تحاأوا رسا ةمحةلا اةرقأوا مراجاةة.كمةا
لةةةةةةمنا اةةةةةةرقأوا مراجاةةةةةةةرأيا اةةةةةةارقأويجةةةةةةبأنتت

أوميةةا مةادةاا مراج فألا كتابأوا تحاأوا رسةا ةومةد
.قدرةا م  فعلنتنطيةا مولوعاا الميةومد

يكتةةةبا تاحةةةااسةةةم ، ،يةةةا وج ةةةةعملةةة ووقيفتةةة مةةة لكةةةر .9
عهةةةوانا مراسةةةلةوأرقةةةا ا  واتةةةفوا تريةةةداي كتروهةةةألوعهةةةوان

قةةةرار لمجلةةةةا تحةةاا مقةةةد  تاةةةد ه ةةةرا مةةةادةا الميةةةةفةةةألواج
.ج ةأ ريوفقا همولجا مادتا  صو 

والتول في ةارال ت ص قا مةا مراج فألآ را تحا .10
ا تحةةاوترتةةبنتتلةةصا مراجةة ا تةةألتةة اي ةةارةر ي ةةافةةألمةة

ا مراجةة وا  ةةوامالواالقتتاسةةاتوفةةقأصةةولا تحةةاا المةةأل
ا ماتمدةتا مجلة.

كةةةلا مسةةةاوماتا الميةةةةفةةةألا مجلةةةة لتحكةةةي ويتلةةة ت لةةة  .11
ا تاحةةةةةةاتهتةةةةةةا  ا تحكةةةةةةي وا تاةةةةةةدي تا مطلوتةةةةةةةمةةةةةةنقتةةةةةةل

 ةةة لأسةةةتوعينمةةةنتةةةاري اسةةةت   -رنوجةةةدت -ا محكمةةةين
.ردودا محكمين

ا مه ةةةةةورملكةةةةةا  مجلةةةةةةدراسةةةةةاتاالقتصةةةةةادايصةةةةةتحا تحةةةةة .12
ا حصةةولاعةةادةه ةةر فةةألأمةةاكنأ ةةررواألعمةةالوتسةةتوجب

 .فقةكتاتيةمنوي ةتحريرا مجلةموانعل
يتحملا تاحامسة و يةاتتةاعكافةةا تاليمةاتوقواعةدا ه ةر .13

ا مراجاةةةةةةةكمةةةةةايتحمةةةةةلمسةةةةة و يا ةةةةةواردةفةةةةةألوةةةةةلاا ةةةةةد يل 
والتحةةالا تحةةوا لتحكةةي فةةألحا ةةةوجةةودا لنويةةة لتحةةا 

عنل ص.م ا فات
كاتتي ةةا والتات ةةراألعمةةالا تةةألته ةةرفةةألا مجلةةةعةةنآرا  .14

 ا مجلة.تات رتا لرورةعنرأي
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 تقويم وتحكيم األعمال العلمية:
يتةةةةو نتقةةةةوي وتحكةةةةي مةةةةاته ةةةةر ا مجلةةةةةمةةةةنتحةةةةواودراسةةةةات
ومقةةةةةةاالتعلميةةةةةةةأسةةةةةةاتلةمت صصةةةةةةونمةةةةةةندا ةةةةةةلا جاماةةةةةةة

و ارج ا ول صوفقا  لمااييرا تا ية:
 األصا ةوايلافةا المية. .1

 وا امليةمنا املا المأل.ا فا دةا المية .2

 أسلوبا ارقوا تتويب. .3

 م ةةةةةكلةا تحةةةةةاتحديةةةةةدوولةةةةةو مه جيةةةةةةا تحةةةةةا:وت ةةةةةمل .4
تحديةةدوولةةو  م  مةةةمجتمةة ا دراسةةةودقةةةا تيةةارا ايهةةة

 أس لةوفرلياتا تحا.
 


 استيفا ا هقرياتوا دراساتا ساتقةلاتا ا قةتا مولوع. .5

 ا تياهات.صحةا تياروتطتيقأسا يبتحليل .6

 دقةومولوعيةا هتا  وا توصيات. .7

 حدا،ةو مو يةا مراج . .8
 

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

ةا مراجةةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةةكلوكةةةةةةةةةةل صعهةةةةةةةةةةدكتاتةةةةةةةةةةةقا مةةةةةةةةةة االقتتةةةةةةةةةةاح
:ايجرا ألا تا أل



  التوثيق العلمي )االقتباس( قواعدإجراءات و:

 المثال القاعدة
عهدمايكوناالقتتاحعامةا فنهة ي ةارر ةنمصةدر)مصةادر(
اقتتاحا فكرةول صتولة االسة األ يةر لم  ةف) لمة  فين( 

وسهةا ه رتينقوسين.

(2015وا تير ()ا فطيمأل2012)ا سريتأل 

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

قلكةةرا مرجةة االست ةة ادأواالقتتةةاحأوعةةرقتعهةةدمايسةة
هتا  ا دراسة يت لكراس ا م  فأوال ، تولة سةهةا ه ةر

تينقوسين.

Ang(2015)(2012ا سريتأل)

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

تحيةةااليمكةةنا  لةةطهفسةة ارلاورداسةة ا م  ةةففةةألا فقةةرة
تيه وتيندراساتأ رافنه ي كتفنتلكراس ا م  ففقط.

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

...Miller & Modiglianiوأ ارأيلا...Angوقدوجد

تا اديةةدمةةنا مصةةادرا م تلفةةة عهةةداالقتتةةاحأواالست ةة اد
تول أسما ا م  فينوسهواتا ه رتينقوسين.

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

عهةةةداالقتتةةةاحأواالست ةةة ادتةةة ك،رمةةةنمرجةةة  م  ةةةفواحةةةد
وفألهفةحا اةا  يمية تةينا مراجة تاسةت دا ترتيةباألحةرف
ا  جا يةةةة كةةةلمرجةةة  تحيةةةاتولةةة وةةةل األحةةةرفتاةةةدسةةةهة

 ايصدارمتا رة.



ب(2014أ( )ا  واوي 2014)ا  واوي 


(Jones, 2013 A;  jones, 2013 b)

يةةةةةلكرا لقةةةةةبعهةةةةةداالقتتةةةةةاحمةةةةةنعمةةةةةلألك،ةةةةةرمةةةةةنم  ةةةةةف
تلي اعتارةوآ ةرونتلي ةاسةهة )االس األ ير( لم  فاألول

ويجبأني ار جمي أسما ا م  فينفةألين.ا ه رتينقوس
قا مةا مراج .

(2015 ا فطيمألوآ رون)

(Williams et al., 2005)

تولةةةةة ا فقةةةةةرةتةةةةةينع متةةةةةألعهةةةةةدمايكةةةةةوناالقتتةةةةةاحهصةةةةةا 
يةةلكررقةة صةةفحةأوصةةفاتاالقتتةةاحتاةةدسةةةهةوتهصةةي  

ا ه رمتا رة.

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

م مةاكاهةتمصةادروا:ةتصهفا مراج ا الميةفألقا مةةواحةد
دوريةةات كتةةب ه ةةراترسةةمية مجةة توليروةةامةةنا مصةةادر 

ا تدايةةةة تلي ةةةاا مراجةةة األجهتيةةةة وتولةةة ا مراجةةة ا ارتيةةةةفةةةأل
.


االسةةة األ يةةةرا ترتيةةةبا تةةةا أل:وجا يةةةا حسةةةبوترتةةةبا مراجةةة 

 سةةةةةةهةا ه ةةةةةةر عهةةةةةةوانا كتةةةةةةابأوا تحةةةةةةا )ا لقةةةةةةب( لم  ةةةةةةف
 ا دو ة ا ها ر ول صعلنا هحوا تا أل:/ا مديهة



 

إعداد قائمة المراجع العلميةإجراءات وقواعد 
 المثال القاعدة

ا مه ةورةا تحواوا دراسات
فةةةةةةةألا مجةةةةةةة توا ةةةةةةةدوريات

ا المية:

هحةةةور يةةةةحدي،ةةةة همةةةولجا حوكمةةةةفةةةألم سسةةةاتا تالةةةي (2015).واسةةةميوم تةةةار.ا جايةةةدي هتيةةةل
ا اا أل:دراسةوصفيةتحليلية همولجا حوكمةفألهقا ا تالي ا اا ألفأل يتيا مجلةدراسةاتاالقتصةاد

24-1(:2ا 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 

ا تهتةة م ةةاكلاالقتصةةادا قياسةةألا تحليلةةأل:(2006).صةةا ب وجةةواد.فيصةةل  ةةلوفو.ا سةةيفو و يةةدا كتب:
( عمان األردن.1واال تتاراتا 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 جي ةةانا رسا لاألكاديمية:
تحليليةةة ل ةةركاتا صةةهاعيةا مدرجةةةفةةألتورصةةةعمةةان ةةسوراقا ما يةةة رسةةا ةماجسةةتيرليةةرمه ةةورة 

 جاماةأ درمانايس مية ما دتحواودراساتا اا  ايس مأل.

 طراتلح  يتيا.وي ةا رقاتةايدارية(2014)ا اا  سهةا تقريرا ه راتوا و،ا قا رسمية:
تتةةاري  ا صةةادرفةةأل ةة نمهةة ا ماةةام تا 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:
ةيراعةةنفةةألمل صةةاترسةةا لا ماجسةةتير وأطروحةةاتا ةةدكتورا

مِقسهتانمنتاري مهحا درجةا الميةةتأنتكونحدي،ةو  
 صةةةاحت ا وأنيكةةةونمولةةةوع افةةةألحقةةةلا الةةةو االقتصةةةادية

ا صلةت ا وأالي يدعددصةفحاتا مل ة علةنوا الو لات
(صفحةم اال ت ا تمايلأل:20)


 

 مقدمة تيانأوميةمولوعا رسا ة. .1

 مل   م كلة)مولوع(ا تحاوكيفيةتحديدوا. .2

 مل   مه  ا تحا)ا دراسة(. .3

 مل   لتحا)ا دراسة(وأو هتا ج اوتوصيات ا. .4

ا رسا ةفقط.قا مةا مراج ا مست دمةتمل   .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  ةةةةافةةةةألا تحةةةةواوا مقةةةةاالت .2
 .ا م ات ة

ا ارتيةةةةةةةأناليتاةةةةةةارقمحتواوةةةةةةاومولةةةةةةوع امةةةةةة ا ،قافةةةةةةة .3
وايس مية.

  :المنهجيةالشُّروط الفنية 
.ايهجلي يةتقَد األوراقا تح،يةتا لنةا ارتيةأوتا لنة .1
تقةةةةةةد ا تحةةةةةةوافةةةةةةألصةةةةةةورت اا ه ا يةةةةةةةكهسةةةةةة ةر كتروهيةةةةةةة .2

A4(تحجةةةةةة Microsoft Word)ترهةةةةةةام تمطتوعةةةةةةة
(.PDFتايلافةر ألهس ة)

ي يةةدا لاتيةةةتمةةاالي رفةةقا تاحةةاهسةة ةم تصةةرةمةةنسةةرت  .3
تا تاحا.ة م تات ةتطاقةتاريفيA4عنصفحة

عةةةةةةةةةةةادي(14)يكتةةةةةةةةةةةبمةةةةةةةةةةةتنا تحةةةةةةةةةةةاتاسةةةةةةةةةةةت دا  ةةةةةةةةةةةط .4
(Simplified Arabic فةةةةةةألا تحةةةةةةواتا لنةةةةةةةا ارتيةةةةةةة)

(فةةألTime New Romansو)(12)وتاسةت دا  ةةط
وتكونا مسةافةتةيناألسةطرمفةردايهجلي يةا تحواتا لنة

(Single Space م ترصمسافةتاد )س .0.5ة 

(20)يكةةةةونا تحةةةةاأوا دراسةةةةةا مقدمةةةةةتحجةةةة اليتجةةةةاو  .5
صةفحةتمةةافي ةاا مراجةة وا جةةداولوا رسةو ا تياهيةةة.كمةةاال
ت يدمراجاةا كتبوا تقةاريرعلةنا ا ةرصةفحاتوي ةترط

A4أنتكةةةةةةونا تحةةةةةةواوا مراجاةةةةةةاتمطتوعةةةةةةةعلةةةةةةنورق
(وتةةةةرصوةةةةامالقيةةةةاح14وعلةةةةنوجةةةة واحةةةةدت ةةةةطقيةةةةاح)

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

.يجبترقي ا جداولواأل كالت كلمتسلسل
تتدأاألتحااتمل  وتهت ألتا هتا  وقا مةا مراج . .6
أعلةةةنا صةةةفحةاألو ةةةن ويكتةةةبيكتةةةبعهةةةوانا تحةةةافةةةأل .7

أسفل :اس ا تاحةاوا م َمةةا حا يةة وا جاماةةأوا م سسةة
.اي كتروهألا تألياملت ا وا تريد

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

12(تاسةةةةةةت دا  ةةةةةةةط1(أو)جةةةةةةدول1تةةةةةةةة) ةةةةةةةكلمسةةةةةةتوقة
(Simplified Arabic , Time New Romans.)

فةةةألا  ةةةوامالوا تاليقةةةات وع مةةةاتاال تةةة ا علةةةنا تاحةةةا .9
ا تةةةةةةةرقي  ولكةةةةةةةرا مصةةةةةةةادروا مراجةةةةةةة وا ف ةةةةةةةارحوليروةةةةةةةا
تا مه جيةةةةةةا الميةةةةةةا متاةةةةةارفعلي ةةةةةافةةةةةألا تحةةةةةاا المةةةةةأل

 األكاديمأل.
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ددمحتويات الع  

 

 الصفحة وانـــــــــــــــــالعن                         ت
دراسةةتطتيقيةة:قياحا كفا ةايهتاجيةا دا ليةة لامليةةا تاليميةةفةألم سسةاتا تالةي ا اةا أل 1

جاماةمصراتة– حا ةكليةاالقتصادوا الو ا سياسية
 ا حميدعلألا فليلعتدوعلألعتدا س  ا جرو أل

1 

دورهق ا مالوماتا محاستيةتجا ا مس و يةا تي ية لمهقمات 2
 ا ت امألع،مانا ك ر

18 

(أسا يبع ج ا-قاورةاالهح لفألم اكلا هقل)تجهبوقوع ا   3  

محمدمصطفنتا يهةوواجرأحمدا  ريفوعتداهللمحمدا  ي       اج

34 

ا لكا ا ااطفألفألمهقماتاألعمال:ا هقريةواالست دامات 4
عا  ةعلألدقيقوهتيلمحمدا جايدي

55 

فأل يتيارمكاهيةتطتيقا مراجاةا دا ليةوفقا  مد لردارةا م اطرتا مصارفا تجارية 5
 ا مكألماتوقساودوحميدةا محجوب

61 

دراسةةةةةميداهيةةةةةعلةةةةنا مصةةةةارف:اسةةةةت دا هقةةةة ا مالومةةةةاتا محاسةةةةتيةاي كتروهيةةةةةم ةةةةاطر 6
 محمدمفتا ا فطيمألورتراوي علنأتو يتةا تجاريةفألتلديةمصراتة

75 

ا اقدا هفسأل:ا هقريةوآ ياتا قياح 7
أميمةسلي ج يمألوهتيلمحمدا جايدي

98 

مداردراصأوميةمحاستةا مس و يةاالجتماعيةفألا مصارفا تجاريةا ليتية 8
علألمحمدا سويحوسليمانعلألا هااح

115 

(2010–1980قياحأ،راالست،مارا ت ريعلنا همواالقتصاديفأل يتيا  لا فترة) 9
عتدا حميدعلألا فليلوأحمدسادأتوفهاح

134 

دراسةميداهيةعلنا  ةركةا ليتيةة:ا محاستةايداريةا تي يةودوروافألتحقيقا مي ةا تهافسية 10
حسينطارق اتانواتتسا محمودا قصيرمصرات – لحديدوا صلب

155 

ا ليتيةة لحديةدوا صةلبتا  ةركةأه طةا مراجاةا دا ليةودوروافألتحقيةقا تهميةةا مسةتدامة 11
 حميدةا محجوبوحهانأتو اا ة()دراسةحا ة

170 

دراسة:دورا محاستةاالجتماعيةفألقياحمجاالتا تهميةا مستدامةفألا  ركاتا صهاعية 12
 مصرات -تطتيقيةتا  ركةا ليتية لحديدوا صلب

ا م ولألوم تارا  اديا طويلعمرمصتا 

181 
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ددمحتويات الع    

 الصفحة وانـــــــــــــــــالعن                         ت

)دراسةهقرية(دورا مه آتا صنيرةفألتحقيقسمةا تكافلاالجتماعألوا رقألتا مجتم  13
محمدا  ادي ليل

203 

دراسةةةةحا ةةةةةكليةةةةاالقتصةةةادوا الةةةةو :األسةةةةتالا جةةةاماألفةةةألجاماةةةةةمصةةةراتةقيةةةاحرهتاجيةةةة 14
مصراتة-ا سياسية

مي دمفتا ا جرو ألوأحمدسادأتوفهاح

210 

تقيةةةي مةةةدامسةةةاومةردارةا مراجاةةةةا دا ليةةةةتا  ةةةركاتا صةةةهاعيةا ليتيةةةةفةةةألتفايةةةلمتةةةاد  15
ا دو ية لمراجاةا دا ليةحوكمةا  ركاتمن  لتطتيقا ماايير

محمدمصطفنا جتو

221 





