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 األعمالومجلة اقتصادیات المال 
  ميلة الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف المركز التجارية وعلوم التسيير مجلة علمية محكمة دورية يصدرها معهد العلوم االقتصادية، 

  ةـــر الـــيمد رئيس التحرير  الرئيس الشريف للمجلة
 شمام عبد الوهاب. د.أ

 مدير المركز الجامعي 
  ميلة–عبد الحفيظ بو الصوف

 ملأبوبكر بوسا. د
 محمد بوطالعة.د

 مدير معهد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
  ميلة–عبد الحفيظ بو الصوف

  هيئة التحرير
  واضحفواز .د                 مزهود هشام.أ  جمال لطرش. د

  عقون شراف .د                 سليمان زواري فرحات.د
  بوبكر ياسين.د                حراق مصباح .د

  ةــــــة العلميــــــاهليئ
  -الجزائر–ردايةــــة غـعـــــامــــــج-  يرشــــــــــن طــــــــــاء اهللا بـــطــــــــــــــــع.د –الجزئر–امعي ميلةـــركز الجــــــالم-وهاب ــــــد الــم عباـشم. د.أ
  -الجزائر–يلةــــــــعي مــــامــــــــركز الجــــــــــالم-ون ـــــقـــــراف عــــــش.د  -الجزائر–سان ــــــامعة تلمــــــــج-اشي ــــــــالعشع لةـــــــوسي.د.أ
  -الجزائر–يلةــــــــعي مـــــــــامـــــــــــركز الجــــــــــــالم- واز ـــــــــــح فـــــــــواض. د  -مالطا– الطاـــــــــــــمامعة ـــــــــــــــــج- زونــــــــــف فالـــــــــــــــجوزي.د.أ
  - الجزائر-يـــــبواقــــــــــــــــعة أم الــــامـــــــــــج-  رارتـــــــــد تقــــــــزيـــــــــــــــــــي. د -مالطا– ة مالطاــعــــــــــــــامـــــــــــج-ة ـــــــــــــــــك بوزينــــــــرانـــــــــف.د.أ
  -الجزائر–يلةــــــــعي مـــــــــامـــــــالجكز ـــالم-راق ـــــــــاح حـــــــــــــبــصــــــم.د  -حةفتو ـــــــــــــــقدس المـــــــــــعة الـــــــــــــجام- بيد ــــــــاهر عــــــــــــــــــــش. د.أ
  -الجزائر–يلةــــــــعي مــــامـــــــركز الجـــــــــــالم-صباع ـــــــــولـــــب ودــمــــحـــــم.د  -جامعة الموصل- مانـــــــــعدون الســـــــد ســائر أحمـــــــث. د.أ
  -الجزائر–يلةــــــــعي مــــامــــــــركز الجــالم -مان زواري فرحاتـــــسلي .د  - يةابانــــــــالي عةـــامــــــــــــالج-يمـــــــــــــاجـــها ــــــــــي يامــــــــــامــــك. د.أ
  -الجزائر–شارـــــعة بـــــــــامــــــج-وصي ـــــــــدوب بحــــــمج.د  - كندريةــــــامعة اســـــج-بارئــــــبد الـــــــــــم عـــالم ابراهيـــــاس. د.أ
  -الجزائر–ة الشلفـــــــعــــــامــــــج–دي ـــــاهــــــــاتح مجــــــــــــف. د  -األردن–جلون ـــــــــامعة عــــــــــــــــج- كري ــــــــــدري الشـــــــــق. د.أ
  -زائرــالج–واقيـــــامعة أم البــــج–ثير ـــــــــــوكــــــــــار بـــــــبـــــــج. د  -سعوديةــــــــــال–يبة ـــــــــامعة طــــــــــج-جال ــــدالة العــــع. د.أ
  -الجزائر–واديـــالر ــضـــــــحمه لخعة ـــامـــــــــــج–ير ـــــــصــــــد نـــــأحم.د  -اـيـــــــترك–رة ـرمـــــــــــامعة مــــــــج- رلـــــــــاطمة دوغــــــف. د.أ
  -الجزئر– مةـالــــــــــــق ةـعــــــــــــامــــــــــج- اوليـــــــراد صــــــــــــــم. د  -اــيـــــــترك–رة ـــــــرمـــــــــــــعة مـــامــج-  لــــــــتانس يتـــــايس. د.أ
  -الجزائر–غردايةعة ـامــــــــج- ي ــطـــــــويــــــــــــط ىـــفــطـــمص.د  -ياـــــانــــــــــــألم–مية ـــــــــعهد التنــــــــــــــــــم- دادــــــــــــرة الحـــــــــامي. د.أ
  -الجزائر-واطـة األغـــــــــعــامــــــــج– زةـــــــــويــــــــــن مـــــــــــــد بــــــــــمــــــــــــأح. د -الجزائر–مسان ــــــــــامعة تلــــــــــج-وزيان ـــــــــــمد بن بــــــــمح .د.أ
  -الجزائر–واطـــــــعة األغـــــــامــــــــج– انــــــــــــورنـــــــــى بـــــــــفـــــــطـــــــــــــصــم. د  -الجزائر- ةـــردايــــــــــــعة غـــــــامـــــــــج-ور ــــــــــعــــمان بلـــــــــــــسلي. د.أ
  - الجزائر–يلةــــــــعي مـــــــــامـــــركز الجـــــالم- رح إلياس الهنانيــــــــف. د -األردن- اإلسراءجامعة - دوريــــــــــــطلك الـــــــريا مــــزك .د.أ
  -الجزائر–واديـــالحمه لخـــــــضــر عة ــــامــــــــــــج–ســـــونـــــــــن يــــــــزي. د  -جزائرال–جامعة سطيف - هدي ــــاب بلمــوهــــــبد الــــــــــــع.د.أ
  -الجزائر–واديـــالحمه لخـــــــضــر عة ــــامـــــــــج– اهدــــــش اســــيــــــــإل. د  -مصر- جامعة بني سويف-زيز ـــــبد العــــلح عاـــــالوليد ص. د.أ
  -زائرــالج–واقيــــــــــــــــــــــــــامعة أم البــــــــــج–م ـعــــــــريــــــــة إبـــــــــيــــــــامــــــــس. د  -مصر-اليــــالعبور ــــــعهد العـــــــم-ـد ـــــــأت إدوارد نــاشــنش. د.أ
  -الجزائر-وشنتــــــــــمـــــــــين تــــــععة ـــــامــــــــــــج- اجـــــان تــــــــــزيـــــــــــــــــــم. د  -جامعة القادسية– اتفـــــــــــين هـــــــد الحســـــــــيد عبـــــــــــــمج. د.أ
  -الجزئر– قــــــــــــالـمة ةـعـــــــــــامــــــــــــج-د ـــــــــيــــــــمــــــــــالوي حــــــــــمـــح. د  -زائرــالج–واقيـــــــامعة أم البــــــــــــج–اش ــــــــر عيـــــــيـــــــــــزب. د.أ

  



  قواعد النشر في المجلة
العناية الكاملة للنقاط  إعطاءيطلب من السادة الباحثين الذين يرغبون في نشر مقاالتهم وبحوثهم في المجلة 

 .يع الشروط في بحوثهمر جمعدم إرسال بحوثهم إال إذا تم توفأدناه، و 
أن يتناول البحث موضوعا من المواضيع االقتصادية الوصفية أو التحليلية التي تشغل الفكر االقتصادي  -1

  .الدوليةالعربية و  التطورات االقتصادية إلىوتطوراته خاصة في الجزائر والشمال اإلفريقي إضافة 
من خارجها شريطة أن يتعهد ساتذة والباحثين من الجزائر و لكافة األ حوث االقتصاديةالمجلة مفتوحة لنشر الب -2
أن اليكون قدم للنشر في مجلة أخرى، وأن يتحمل تبعات اإلخالل بقواعد ن ال يكون البحث منشورا من قبل و الباحث بأ

  .خاص ممضي من طرف الباحث أو الباحثين إقرار على اإلمضاءوأخالقيات البحث العلمي، من خالل 
مكتوبـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــالوارد وبخـــــــــــــــــــــــط  )A4(صـــــــــــــــــــــــفحة عاديـــــــــــــــــــــــة  25 اوز البحـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــأن ال يتج -3 

 Traditinal Arabic  باألبعــاد التاليــة و  بالنســبة لألرقــام فــي عــرض الــنص 12 بالنســبة للــنص و بحجــم 14 بحجــم
الـــــنص الفرنســـــي أو االنجليـــــزي يكـــــون   .G:1.5، يســـــار D:3.5ين ، يمـــــB:2.5 ســـــفلي، H:2.5 علـــــوي:بالســـــنتمتر

  .10 الهوامش بحجمو  12 بحجم T.NEW ROMAIN بخط
وعلى المنصة اإللكترونية للمجالت الوطنية  /fbej_mila@yahoo.com   :عن طريق اإليميلأن ترسل البحوث  -4 

  .لمال واألعمالبإسم مجلة إقتصاد ا
  :يراعي في ذلك خاصةاألصول العلمية المتعارف عليها و أن يقدم البحث وفق  -5 
  .تنسيق مختلف عناصره، والعمل على يم للبحث بتحديد أهدافه ومنهجيتهالتقد -   
  .الرسومات البيانيةتوثيق الكامل للمراجع والجداول و ال -   
  .تتضمن النتائج والتوصياتأن ينتهي البحث بخاتمة  -   
،  )بالنسبة لالتينية10 بالنسبة للعربية وحجم 12حجم(الهوامش في نهاية البحث وليس أسفل الصفحة  إلىأن يشار  -   

كما ترقم الجداول والرسومات بأرقام متتالية، كما يستحسن إدراجها في نهاية البحث وقبل المراجع عندما يكون عددها  
  ** - -، أ، ب، 2،1المحور، أوال، ثانيا،    :ب بنود البحث على النحو التدرجيكبيرا، وأن يتم ترتي

  .النحويعلى المدقق اللغوي و  إمراره، وأن يكون قد تم األخطاء اللغوية والمطبعيةمن  الورقة البحثيةنص يخلو أن  -6 
، وعندما يكون الموضوع ةنجليزيأو اإلتنشر المواضيع باللغة العربية أساسا، مع إرفاق ملخص باللغة الفرنسية  -7

  .العنوان ضمن الملخص إظهارمع   )كلمة150 الملخص ال يتجاوز(بالفرنسية أو اإلنجليزية يرفق بملخص باللغة العربية 
  .أجنبيةمن جامعات ومراكز بحث جزائرية و  تخضع البحوث للتحكيم العلمي من طرف باحثين -8 
  .يوما 15باحث أن يعيد البحث المعدل في فترة ال تتجاوز في حالة طلب تعديل في البحث على ال  -9 

  .على الباحث تحمل تبعات عدم احترام قواعد وأخالقيات البحث العلمي -10
  .تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وإعادة نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية من المجلة -11

  .الباحثين ال تلزم سوى أصحابها واآلراء التي يعبر عنها قتراحاتالنتائج واال -12
  .في النشر أسلوبهاصياغة بعض الجمل لتتالءم مع  إعادة وأتحتفظ المجلة بحقها في حذف  -31

  .أي بحث ال يلتزم بالشروط والمواصفات المطلوبة كلها ال يؤخذ بعين االعتبار، وال يعتبر مستلما -14
الذي يرد أوال في ترتيب األسماء في حالة تساوي الدرجات من مؤلف يتم مراسلة االسم  أكثرفي حالة وجود  -15

  .واألعلى درجة في حالة اختالف الدرجات العلمية العلمية،
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