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 الجزائر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة بومرداس  

 البريد االلكتروني للمجلة
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 أعضاء الهيئة العلمية:
،  الجزائرجامعة الحاج لخضر باتنة أستاذ،همال،  .د/ علي أ  

، الجزائر3، أستاذ، جامعة الجزائرأ.د/ قدي عبد المجيد  
،  الجزائر3جامعة الجزائر أستاذ، ،عيسى أ.د/ يحى  

مصر االقتصادية،أ.د/ محمد سمير مصطفى، أستاذ، الجمعية العربية للبحوث   
 أ.د/ إحسان دهش جالب، أستاذ، جامعة القادسية، العراق

ملكة المغربية.جامعة فاس، المأ.د/ حنفي بن سالم، أستاذ،   
دية.جامعة الملك فيصل، الدمام، المملكة العربية السعو أستاذ، أ.د/ عيسى حيرش،   

 أ.د/ زغدار أحمد، أستاذ، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر
البويرة، الجزائر أستاذ، جامعة محند اكلي والحاج، أ.د/ بوكساني رشيد،  

يةنانلبال الجمهورية الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم ،أستاذ،   أ.د/ باسم القيسي،  
بلقايد، تلمسان، الجزائر بوبكرأستاذ، جامعة  أ.د/ محمد بن بوزيان،  

ورقلة، الجزائر أ.د/ بختي إبراهيم، أستاذ، جامعة قاصدي مرباح،  
 أ.د/ براق محمد، أستاذ، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر

ائربومرداس، الجز  جامعة أمحمد بوقرة، ،محاضر قسم أ، أستاذ د/ شنوف شعيبأ  
، الجزائر،المدرسة العليا للتجارةأستاذ محاضر قسم أأد/ عدمان مريزق،   

ئر.د/بوفجي عبد الوهاب، أستاذ محاضر قسم أ، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزا  
.عوديةالس المملكة العربية ،الرياضجامعة  أ،د/ مزهودة عبد المالك، أستاذ محاضر قسم   

بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة، ،أستاذ محاضر قسم أد/ شيخي بالل،   
بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة، ،أستاذ محاضر قسم أد/ جاري فاتح،   

بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة، ،أستاذ محاضر قسم أد/ حوشين كمال،   
بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة، ،محاضر قسم أأستاذ د/ شنايت صباح،   
، الجزائر،المدرسة العليا للتجارةأستاذ محاضر قسم أد/ لحرش الطاهر،   
بومرداس، الجزائر  جامعة أمحمد بوقرة، ،أستاذ محاضر قسم أد/ شعباني مجيد،   

ائرالجز بومرداس،  جامعة أمحمد بوقرة، ،أستاذ محاضر قسم أد/ سعيج عبد الحكيم،   
بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة، ،أستاذ محاضر قسم أد/ خليفي رزقي،   

بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة،د/ عرقوب نبيلة، أستاذة محاضرة قسم أ،   
بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة،د/ ظريف مريم، أستاذة محاضرة قسم أ،   

ربومرداس، الجزائ جامعة أمحمد بوقرة،د/ دروازي ياسمين، أستاذة محاضرة قسم أ،   
بومرداس، الجزائر جامعة أمحمد بوقرة، ب،أستاذ محاضر قسم  د/ شين لزهر،  

ربومرداس، الجزائ جامعة أمحمد بوقرة، ب،قسم  ةمحاضر  ةأستاذد/ شيقارة هجيرة،   
 

 الرئيس الشرفي:
 أ.د/ شريفي ويزة

-جامعة أمحمد بوقرةرئيسة 
-بومرداس  

 
 

 مدير المجلة
يحياوي نصيرةد/   

كلية العلوم االقتصادية  ةعميد
 والتجارية، وعلوم التسيير

 
 
 

 رئيس التحرير
 أ.د/ بلوناس عبد اهلل

 
 هيئة التحرير

 بن عنتر عبد الرحمانأ.د/    
 ر مـــــــــــــنورــــأ.د/أوســـــري  
 مغاري عبد الرحماند/ أ. 
 أ.د/ أونيس عبد المجيد      

 

 مدير النشر
 أ.د/بوزيدة حميد

 
 

 يتحمل أصحاب المقاالت مسؤولية اآلراء التي تتضمنها أبحاثهم
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 النشر وقواعد شروط

 التسيري وعلوم التجارية ،االقتصادية العلوم كلية  عن صادرة سنوية ،حمكمة أكادميية علمية دورية جملة ،اقتصادية أبعاد جملة
 الصلة ذات العلمية والدراسات األحباث بنشر تهتم وهي جملة، 2011سنة  صدر أول عدد منها ،بومرداس بوقرة أحممد جبامعة

 عليها.  املتعارف ملنهجية لعلمية وااللشروط  تستجيب واليت التسيري وعلوم التجارية العلوم ،االقتصادية بالعلوم

 : ما يلي بها االلتزام الباحث على جيب اليت األساسية والقواعد الشروط ومن

   ؛) استمارة تعهد( م الباحث تعهد كتابي بعدم نشر الورقة البحثية في أي مجلة أخرى أو أي نشاط علمي آخريقد 
 ؛الفرنسية، اإلجنليزية ،: العربية التالية اللغات حدىبإ البحثية حترر الورقة 
  جليزية للبحوث المكتوبة باللغتين العربية أو الفرنسية، الكلمات المفتاحية باللغة االنيرفق عنوان البحث بملخصه و      

تكون  على أن ؛نجليزيةعربية للبحوث المكتوبة باللغة االو عنوان البحث و ملخصه و الكلمات المفتاحية باللغة ال
نجليزية صحيحة و متخصصة و لن تقبل المجلة الترجمة الحرفية باستخدام مواقع الترجمة ترجمة الملخص إلى اللغة اال

 ؛االنترنيتعلى صفحات 
  نجليزية، و يشتمل الملخص على حوصلة مختصرة عن موضوع البحثاللغة االبيكتب الملخص بلغة البحث و        

 ؛كلمة  200و منهجه و أهم النتائج المتوصل إليها في حدود 
 عنوان المقال و اسم المؤلف )المؤلفين(، الرتبة العلمية و التخصص، جهة العمل و عنوان المؤلف، رقم الهاتف  يكتب

 ؛لك على ورقة مستقلة )الصفحة األولى(ذو البريد االلكتروني باللغتين العربية و االنجليزية، و كل 
  ؛)لضمان سرية عملية التحكيم( إلى اسم المؤلف اإلشارةكتابة عنوان البحث فقط على الصفحة الثانية من البحث دون 
 ؛التوضيحية والرسوم اجلداول ،اهلوامش ،صفحة شاملة املصادر 20البحثية  الورقة صفحات ال يتجاوز عدد 
 البحثية باستخدام الورقة حترر Microsoft Word ،خط Traditional  Arabic  12 مقاس و للنص 14مقاس   

 Time Newخبط فتكون األجنبية باللغة حررةلالمقاالت اأما  ،العربية باللغة احملررة للمقاالت بالنسبة هذا للهوامش
Roman التالية:  القواعد مع مراعاةللتهميش،  10للنص و  مقاس  12 مقاس 
 ؛01 األسطر بني واحدة مسافة استخدام 
  سم عرضا، 16سم  طوال،  24الصفحة: أبعاد 
 سم. 1.8اليسار:  من و سم 1.8:  اليمني من ،سم 1.8:  األسفل من و األعلى من الصفحة هوامش 

 ،عدم استخدام األلوان بخصوص األشكال و الرسومات البيانية و الجداول و غيرها، و هذا ألغراض تخص الطباعة 
 ؛أن تعد الورقة البحثية بعناية وأن تكون موثقة جيدا باملصادر العلمية 
 ؛العلمي البحث أصول وفق البحثية األوراق ينبغي أن تنسق 
 ؛علمية ورقة ( لكل 02إثنني )  عددهم يتجاوز ال أن و جامعيني باحثني من الورقة أن تعد 
 ؛األسماء ترتيب يف أوال يرد الذي االسم مراسلةيتم  باحث من أكثر وجود حال يف 
 يف موقعها حسب بالتسلسل ترقيمها يتم و، البحثية الورقة آخر يف اجلداول و املصادر و املراجع و اإلحاالت توضع 

 ؛النص
 نها؛مبضمو املساس دون للنشر املقدمة املادة على الشكلية التعديالت بعض إجراء ،الضرورة حالة يف التحرير هليئة حيق 
 للمجلة  للتقييم السري من طرف محكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى صالحيتها للنشر، و البحثيةألوراق ا ختضع

 للنشر؛ هأن تطلب إجراء تعديالت على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد
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  يكون قرار هيئة التحرير المتعلق بمدى مالئمة البحث للنشر نهائيا، و تحافظ الهيئة بحق عدم تبرير أي قرار، كما
 ات على أسلوب الكتابة أو القواعد؛تغيير  إدخالتحتفظ هيئة التحرير بحق 

 ؛شرت أم لم تنشريبلغ الباحث بقبول النشر أو رفضه، و البحوث المرسلة إلى المجلة ال تسترد سواء ن 
 المجلة أو الكلية، و البحوث  رأي بالضرورة وليس بهاأصحا آراء عن للنشر املقدمة البحثية الورقة مضمون يعرب

 بإذن مكتوب من هيئة تحرير المجلة؛المنشورة ملك للكلية ال يجوز نشرها في مكان آخر إال 
 (؛الواحدة  الصفحة تتجاوز الباحث ) ال سرية عن شخصية نبذة البحثية الورقة مع فقتر 
 العدد. من نسختني املنشور املقال صاحب يتلقى 

 توضيحات بخصوص كتابة األوراق البحثية

 :يلي عند كتابة األوراق البحثية قصد النشر بالمجلة وتسهيال لعمليات التحكيم، يرجى مراعاة ما

 عنوان الورقة البحثية باللغتين العربية و اإلنجليزية؛ .1
 الباحث )الباحثين(، الدرجة العلمية، الوظيفة الحالية، البريد اإللكتروني، الهاتف الشخصي، عنوان المراسلة؛ اسم .2
 كلمات(؛  7إلى  5الكلمات المفتاحية )من  ملخص الورقة البحثية باللغة العربية و .3
 كلمات(؛  7إلى  5الكلمات المفتاحية )من  ملخص الورقة البحثية باللغة اإلنجليزية و .4
إشكالية الورقة البحثية متضمنة مختلف العناصر المتفق عليها منهجيا و باألخص: مقدمة الدراسة، مشكلة الدراسة، أهمية  .5

 أدوات جمع وتحليل البيانات، خطة الدراسة. الدراسة، أهداف الدراسة، فرضيات الدراسة، منهج الدراسة و
 .االقتراحات، التوصيات و لدراسةمة العامة للورقة البحثية، شاملة مناقشة نتائج االخات .6
المراجع:  يجب أن ال تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم اإلشارة إليه ضمن البحث، كما يجب أن تكون مرتبة  .7

 و مراجع باللغة األجنبية.مقسمة إلى مراجع باللغة العربية ترتيبا هجائيا، و 
 استبيانات،......(المالحق )أي وثائق مرتبطة بالدراسة،  .8

 Abaad.iktissadia2014@yahoo.frعن طريق الربيد االلكتروين التايل:  وجوبا ترسل األوراق العلمية 
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