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 جامعة سوهاج –كلية التجارة  –أستاذ التأمي    أ.د. محمد محمد عطا 

 جامعة أسيوط –كلية التجارة  –أستاذ التأمي    أ.د. عفاف البحبوحي 

 املنصورةجامعة  –كلية التجارة   –أستاذ االحصاء   أ.د. البيومي عوض طاقية 

 جامعة طنطا –كلية التجارة   –أستاذ اإلحصاء التطبيقي    أ.د. سهري محمد فهمي 

 القاهرة جامعة  –لدراسات والبحوث اإلحصائية معهد ا –أستاذ اإلحصاء التطبيقي    أ.د. عبد الله عبد الفتاح 

 جامعة القاهرة  –معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية  –أستاذ اإلحصاء التطبيقي   أ.د. محمد نجيب عبد الفتاح 

 جامعة القاهرة  –معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية  –أستاذ اإلحصاء التطبيقي   رايض   أ.د. الحسيني عبد الرب 

 جامعة القاهرة  –معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية  –أستاذ اإلحصاء التطبيقي    السيد   أ.د. سيد مشعال 
 

 جامعة اإلسكندرية  –كلية التجارة  – بحوث العمليات ودعم القرارأستاذ   غادة عبد الوهاب الخياط أ.د.  

 األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – نظم املعلوماتأستاذ   رشا عبد العزيز يوسف أ.د.  
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 جامعة اإلسكندرية – االقتصادية والعلوم السياسيةالدراسات كلية  – االقتصاد أستاذ   أحمد محمد مندور أ.د.  

 جامعة اإلسكندرية –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية  –أستاذ االقتصاد  أحمد أبو الفتوح الناقة أ.د.  
 جامعة اإلسكندرية –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية  –أستاذ االقتصاد  أ.د. عيل عبد الوهاب نجا 

 عي شمس جامعة  – التجارةكلية  –أستاذ االقتصاد   حافظ الحامقي   أ.د. مين 

 جامعة طنطا –كلية التجارة  –أستاذ االقتصاد   أ.د. محمد ناظم حنفي 

 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية  –وم السياسية لأستاذ الع أ.د. قدري محمود إسامعيل 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية  –أستاذ العلوم السياسية   أ.د. أحمد محمد وهبان 
 جامعة طنطا  –كلية التجارة  –أستاذ العلوم السياسية   أ.د. عبد السالم نوير 

 جامعة أسيوط –كلية التجارة  –أستاذ العلوم السياسية   بدوي منري  أ.د.  
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 وقواعد وإجراءات النشر يف اجمللة ةسياس

تهدف املجلة إىل نرش األعامل العلمية الجديدة واملبتكرة التي تهدف إىل تحقيق إضافة علمية يف مجال العلوم اإلدارية   ▪
، واملوجهة نحو تناول املشكالت املجتمعية  اإلدارية  املعلوماتونظم    املالية واالقتصادية واالحصائية والتأمينية واملحاسبية و 

هذه العلوم واملجاالت، أو تلك التي تلخص وتعرض أبرز االتجاهات العاملية والتطبيقية  املعارصة )محليا وإقليميا( يف 
 الحديثة فيها.   

عتمد عىل بيانات كمية مستقاة من واقع ميداين أو تجريبي أو تعتمد  ي تالت Empirical تقبل املجلة البحوث التجريبية ▪
عىل أساليب وطرق املنهج الكيفي؛ والبحوث التي تقدم مناذج أو أطر نظرية تساهم يف فهم الواقع املرصي والعريب؛  

؛  ن وصفيا أو كميا عتمد عىل مراجعة وتقييم األدبيات البحثية يف مجال معي سواء كا تي تال Review رجعية املوالبحوث 
ملخصات  ال؛ و مراجعات الكتب األجنبية املصدرة حديثا يف مجال معي، والتي متثل اتجاها جديدا ومعارصا يف هذا املجو 

 رسائل املاجستري والدكتوراه املجازة حديثا والتي تتناول تخصصات مختلفة أو تتناول موضوعات ناشئة وحديثة. 
الباحثي وطالب الدراسات العليا يف الكلية ومن الكليات النظرية عىل نرش أبحاث مستقاة من رسائلهم  شباب  املجلة  تشجع   ▪

، حيث يتم كتابة اسم الطالب عىل البحث كباحث أول، يليه أسامء املرشفي عىل الرسالة.  وكذلك ملخصات لهذه الرسائل
ن هذه األبحاث تجريبية سواء باستخدام بيانات كمية ولن يتم قبول أي عمل ال يتضمن اسم املرشف. كام يشرتط أن تكو 

 أو وصفية، وال تقبل األوراق البحثية التي تقوم عىل مراجعة األدبيات البحثية املستخلصة من الرسائل.
 

 :تتم إجراءات النرش يف املجلة وفقا لإلجراءات التالية
متضمنة اسم الباحث )الباحثي(   (أو أعىل Microsoft© Word 2010 نسخة مفتوحة املصدريقوم الباحث بتقديم  .1

 ال تتضمن أي بيانات تكشف عن هوية الباحث )الباحثي( أو الصفة أو جهة العمل PDF ونسخة،  لوالصفة وجهة العم
Blind Version عرب الربيد االلكرتوين للمجلة إما ؛ وذلك  )jas.au@alexu.edu.eg(   أو تسليمه باليد إلدارة املجلة. ويتم

إقرار موقع بأن البحث مل يتم نرشه من قبل ولن يتم نرشه يف أي مجلة أخرى إال يف حالة رفضه بعد انتهاء  تقديم أيضا 
وسيتم رفض أي بحث أو عمل ة )تقرير النزاهة العلمية من أي مكتبة رقمية معتمدباإلضافة إىل  ؛إجراءات التحكيم

  %(. 20تتجاوز نسبة االقتباس العلمي فيه 
وافق موضوع العمل مع مجاالت اهتامم املجلة  ت يخضع العمل لفحص أويل من قبل مساعدي رئيس التحرير للتأكد من .2

ط واملواصفات الشكلية  التزام العمل بالرشو ، وكذلك  )يف حالة عدم التوافق يتم ارسال رسالة اعتذار الكرتونية إىل الباحث(
املحددة من قبل إدارة املجلة )يف حالة عدم االلتزام يتم مخاطبة الباحث لاللتزام بهذه الرشوط واملواصفات يف رسالة  

  .الكرتونيا مرفقا معها "دليل النرش" باملجلة مع االستعداد لتلقى نفس العمل بعد تعديله خالل أسبوع عىل األكرث(
اجتياز البحث أو العمل للفحص األويل يتم مخاطبة الباحث الكرتونيا برضورة سداد قيمة رسوم التحكيم خالل  يف حالة  .3

  .أسبوع عىل األكرث
يوم   20حكمي عىل أن تستغرق عملية التحكيم فرتة ال تتجاوز املبعد سداد قيمة رسوم التحكيم، يتم إرسال البحث إىل  .4

 من تاريخ إرساله.  
 :( قرارات3ر املحكمي، يتم اتخاذ أحد )عند ورود تقاري .5

قبول البحث أو العمل )يف هذه الحالة يتم ارسال خطاب قبول للباحث مع اخطاره برضورة سداد قيمة رسوم   ▪
 .الطباعة(

قبول البحث بعد عمل تعديالت )يف هذه الحالة يتم مخاطبة الباحث الكرتونيا مرفقا معه التعديالت املطلوبة   ▪
أيام من تاريخ ارسال الرسالة(، عىل أن يتم مخاطبة املحكم الكرتونيا مرة أخرى بعد   10ملراعاتها أو الرد عليها خالل 

رد الباحث التخاذ القرار النهايئ )إما باملوافقة عىل قبول البحث )ويتم مخاطبة الباحث لسداد قيمة رسوم الطباعة( 
  .أو عدم قبوله(

 ة يتم ارسال خطاب رفض للبحث إىل الباحث مرفق معه صورة من تقرير املحكمي(. رفض البحث )يف هذه الحال ▪

mailto:jas.au@alexu.edu.eg
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 :التالية العنارص  املقالة  أو البحث  يحتوي  أن ينبغي 
  والعنوان  إليها، ينتمي التي املؤسسة واسم والوظيفة، ،(الباحثي) الباحث واسم: البحث عنوان تتضمن غالف، صفحة ▪

 .واإلنجليزية )حسب لغة البحث( العربية باللغتي اإللكرتوين، والربيد  والهاتف، بالكامل، الربيدي 
 .ملخص لكل( كلمة 250) فقط  واحدة صفحة  يتجاوز  ال فيام  واإلنجليزية، العربية  باللغتي للبحث،  ملخص ▪
 .  Key Wordsكلامت دالة  6إىل  4من  ▪
 :صلب البحث ويشمل ▪

 .وأهدافه  مشكلته  أو البحث مبحور  تعرَّف مقدمة ـ
 .بالبحث املرتبطة  العلمية املعرفة  وحصيلة  لألدبيات تقييمي  عرض ـ
 (البحث لنوع وفقا ) التساؤالت أو املحاور  أو الفروض ـ
 .حدود البحث ـ
  اختيار وطريقة وتصميمها  وتكوينها  العينة وحجم املتغريات، التجريبية، للبحوث بالنسبة ويشمل البحث منهج ـ

 أما . للبيانات اإلحصايئ التحليل وأساليب البيانات، جمع ووسائل وخصائصها، املستخدمة واملقاييس مفرداتها،
  الركائز  إيضاح  فينبغي عموًما، التجريبية غري والبحوث  بحثية أدبيات تقيم التي  أو النظرية للبحوث بالنسبة
 .التحليل أو  املقارنة أو التقييم  وأدوات الباحث،  عليها  اعتمد   التي واملصادر  املستخدمة،  التحليلية أو املنهجية 

  وتقييم  سابقة بحوث  بنتائج مقابلتها  مع  املقارنة، أو  التحليل أو  التقييم حصيلة  أو  املستخلصة  واملؤرشات  النتائج  ـ
 .والتطبيقية النظرية  دالالتها 

 (. APAوفقا لنظام  فقط املنت يف  واملذكورة  املستخدمة ) املراجع قامئة ▪
 .املالحق )يف أضيق الحدود( ▪

 ( أبعاد الصفحة )الهوامش(  1) 
 .سم 2.5 الصفحة وميي ويسار وأسفل أعىل  من  األبعاد ▪
 .استثناء أي بدون  البحث  صفحات جميع عىل األبعاد هذه تطبق ▪

 ( مواصفات خط الكتابة  2) 
 Arial هو  بالعربية الخط  نوع ▪
 . Time New Romanهو باإلنجليزية الخط  نوع ▪
 .درجة 18 هو  العنوان  صفحة يف  الخط  حجم ▪
 .  Bold  غامق / ثقيل  16 بخط الرئيسة  العناوين تكتب ▪
   ، Bold  غامق / ثقيل   14 بخط  الفرعية الرئيسية  العناوين تكتب ▪
 .   Italic  مائل   Bold  غامق / ثقيل  13 بخط الفرعية  العناوين تكتب ▪
  طول   حسب)  الجداول  مبحتويات  الخاص  الخط  تصغري  ويجوز .  عادي  13  هو   الجداول  مبحتويات  الخاص  خط   حجم ▪

 .10 خط  حجم  التصغري يتجاوز  أال عىل  ،(الجدول
 . البحث  منت يف  بالعربية عادي  13 الخط حجم يستخدم  السابقة العنارص  بخالف ▪

  ( العناوين 3) 
 الصفحة  منتصف يف  العناوين بوضع يسمح وال الصفحة، ميي هو والفرعية الفرعية والرئيسية الرئيسة العناوين جميع موقع
 .  البحث  داخل

 ( كتابة الفقرات  4) 
 .مسافات أي ترك  وبدون السطر، بداية من الفقرة بكتابة الباحث  يبدأ ▪
 Microsoft)وهي نفس املسافة االفرتاضية لربنامج  1.15 قدرها  مسافة هي الواحدة الفقرة أسطر بي املسافة ▪

Word  ضمن حزمةMicrosoft Office.)
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   .للمجهول  املبنية األفعال استخدام  تجنب يجب كام املضارع،  زمن  وليس املايض زمن يف  البحث كتابة يتم ▪

 ( التعبري عن األرقام الحسابية داخل النص 5) 
 : التالية  الحاالت يف  كلامت  صورة يف  النص داخل الحسابية األرقام  عن التعبري يتم

  بها  تبدأ  مل ما  عددية صورة يف  تكتب 10 من بداية  األرقام أما  كلامت، صورة يف  تكتب 9 إيل  صفر من األرقام ▪
 . الجملة

 .كلامت  تكتب كانت أياً  الجملة مطلع يف  األرقام ▪
 . الجملة بها  تبدأ   مل ما  رقمية،  صورة يف ...(  والوزن  كالعمر،) القياس وحدات  تكتب ▪

 ( الجداول واألشكال 6) 
 .  األخرى واألشكال الجداول عن مييزه شكل  أو جدول  لكل  رقم إعطاء يجب ▪
 .  مخترصاً  العنوان يكون  وأن  شكل، أو جدول  لكل عنوان   إعطاء يجب ▪
 .  الشكل أو بالجدول  الواردة البيانات  عىل الحصول يف  الباحث  عليه  اعتمد الذي   املصدر أسم ذكر يجب ▪
 .يسارها  أو  ميينها  وليس الصفحة  منتصف هو واألشكال الجداول موقع ▪
 .الشكل أسفل يف   عناوينها  فتكتب والرسومات األشكال أما   الجدول،  أعىل يف  الجداول  عناوين تكتب ▪
 

حيث يستند هذا الدليل إىل قواعد التوثيق الواردة يف دليل النرش الخاص بــــ  يتم الرجوع إىل دليل النرش الخاص باملجلة، 
American Pyschological Association (APA) .   

 
 
 


