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عدم إرسال العناية الكاملة للنقاط أدناه، و  إعطاءباحثين الذين يرغبون في نشر مقاالتهم وبحوثهم في المجلة يطلب من السادة ال

 .ر جميع الشروط في بحوثهمبحوثهم إال إذا تم توف
في  أن يتناول البحث موضوعا من المواضيع االقتصادية الوصفية أو التحليلية التي تشغل الفكر االقتصادي وتطوراته خاصة -1

  .الدوليةالعربية و  التطورات االقتصادية إلىالجزائر والشمال اإلفريقي إضافة 
من خارجها شريطة أن يتعهد الباحث بأن ال لكافة األساتذة والباحثين من الجزائر و  حوث االقتصاديةالمجلة مفتوحة لنشر الب -2

ن يتحمل تبعات اإلخالل بقواعد وأخالقيات البحث يكون البحث منشورا من قبل و أن اليكون قدم للنشر في مجلة أخرى، وأ
  .خاص ممضي من طرف الباحث أو الباحثين  إقرار على اإلمضاءالعلمي، من خالل 

بالنسبة   14 بحجم  Traditinal Arabic مكتوبة بالوارد وبخط   )A4(صفحة عادية  25 اوز البحثــــــأن ال يتج -3 
، D:3.5، يمين B:2.5 سفلي، H:2.5 علوي:باألبعاد التالية بالسنتمترو  بالنسبة لألرقام في عرض النص 12 للنص و بحجم

  .10  الهوامش بحجمو   12 بحجم  T.NEW ROMAIN النص الفرنسي أو االنجليزي يكون بخط  .G:1.5يسار 
وعلى المنصة اإللكترونية للمجالت الوطنية بإسم /fbej_mila@yahoo.com   :يلعن طريق اإليمأن ترسل البحوث  -4 
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  :يراعي في ذلك خاصةاألصول العلمية المتعارف عليها و أن يقدم البحث وفق  -5 
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، كما )بالنسبة لالتينية10 بالنسبة للعربية وحجم 12حجم(الهوامش في نهاية البحث وليس أسفل الصفحة  إلىأن يشار  -   

ول والرسومات بأرقام متتالية، كما يستحسن إدراجها في نهاية البحث وقبل المراجع عندما يكون عددها كبيرا، وأن ترقم الجدا
  ** - -، أ، ب، 2،1المحور، أوال، ثانيا،    :يتم ترتيب بنود البحث على النحو التدرجي
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  .العنوان ضمن الملخص إظهارمع  )كلمة150 الملخص ال يتجاوز(اإلنجليزية يرفق بملخص باللغة العربية 
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  .بكافة حقوق النشر، وإعادة نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية من المجلةتحتفظ المجلة   -11
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  .شروط والمواصفات المطلوبة كلها ال يؤخذ بعين االعتبار، وال يعتبر مستلماأي بحث ال يلتزم بال -14
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