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البحوث المنشورة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصـحابها، وهـم وحـدهم يتحملـون                 -1
 .نسبتها إلى مصادرها المسؤولية القانونية واألدبية عن أفكارهم وآرائهم، وصحة

لم تُنشر من قبل، وغير المقدمة للنشر في مجلـة          تَنشر المجلة الدراسات والبحوث التي       -2
 .أخرى، وعلى الباحث أن يعبر خطياً بذلك عند تقديم بحثه للنشر

  .تقبل المجلة نتائج المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بموضوعات المجلة -3
باللغة تقبل البحوث بإحدى اللغتين العربية أو االنجليزية، على أن يتضمن البحث ملخصاً              -4

  .العربية
 ويقـدم البحـث باللغـة    Simplified Arabicيقدم البحث باللغة العربية مطبوعا بخط  -5

سـطر  ( وتباعـد األسـطر   14 وبحجـم  Times New Roman االنجليزية مطبوعاً بخط
 أو  CD صفحة، مع ضرورة تقديم نسخة محفوظة علـى          25، شريطة أال يزيد عن      )ونصف

  .وني للمجلةبعثها على البريد االلكتر
عنوان البحث، اسم الباحـث ثالثيـاً، الدرجـة العلميـة،           : تتضمن النسخة تعريفاً شامالً    -6

  .الوظيفة، مكان العمل، رقم الهاتف، والبريد اإللكتروني
التقيد بأصول البحث العلمي وقواعده، من حيث أسلوب العرض والمصطلحات وتوثيـق             -7

  .المراجع والمصادر
مقدمة للنشر للتحكيم العلمي والتدقيق اللغوي، ولهيئة التحرير أن تطلب          تخضع البحوث ال   -8

 .من المؤلف إجراء أي تعديل قبل الموافقة على النشر
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 آله وعلى محمد، ونبينا سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد  
  .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن أجمعين، وصحبه

  ..دــوبع  

 ليـضاف  يأتي والسياسية، قتصاديةاال العلوم مجلة من عشر الثاني العدد فهذا  
 تنـاقش  القيمـة،  األبحاث من مجموعة صفحاته بين يضم السابقة، أعدادها سلسلة إلى

 أجل من الباحثين، لدى جديدة وأفكار رؤى طرح في تفيد أن نرجو عدة، موضوعات
 أمـس  فـي  نحن وسياسية اقتصادية مشاكل تعالج التي واألبحاث الدراسات من مزيد

  .أفضل غد أجل من ها،لحل الحاجة

  وبركاته تعالى اهللا ورحمة عليكم والسالم
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