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 ، لذا يرجى اإلطالع على ادلوقع للحصول دورياً ثها ىذه الالئحة يتم حتدي مالحظة:
.التحديثات آخرعلى 
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 جملة آفاق اقتصادية
 بالمجلةضوابط وشروط النشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل العلوم والدراسات العلمية األصيلة يف رلا البحوثآفاق اقتصادية رللة علمية زلكمة تعٌت بنشر تعد رللة 
، وتكون ضوابط النشر فيها  جبامعة ادلرقبعن كلية االقتصاد والتجارة  نصف سنوياً االقتصادية وتصدر 

 8كاأليت
1 

تتوىل رللة آفاق اقتصادية نشر البحوث والدراسات العلمية احملكمة يف رلال العلوم االقتصادية والسياسية 
ذات العالقة باالقتصاد ى البحوث اليت هتتم بالقضايا ، وتركز اجمللة عل، والفرنسيةواالجنليزية ،العربيةباللغات 

الوطٍت من حيث حتليل ادلشكالت اليت هتم ىذا االقتصاد واقًتاح السياسات ادلالئمة  للتعامل معها برؤية 
ات ومناىج البحث العلمي بغية علمية زلايدة ملتزمة هنجًا علمياً يهدف إىل تنمية روح اإلبداع وتطوير أدو 

 زلاكاة التطورات العلمية ادلعاصرة.
كما تفسح اجمللة اجملال لنشر التعليقات الناقدة للكتب الصادرة حديثًا وخباصة الكتب العادلية احلديثة 
وادلهمة، وتفسح لكل من ىذه التعليقات مساحة ال تزيد عن صفحة ونصف شريطة أن تتسم ىذه 

 وعية والتحليل العميق لتبيُت مزايا ىذه الكتب بغية االستفادة منها.التعليقات بادلوض
وتنشر اجمللة أيضًا التقارير عن الندوات وادلؤدترات العلمية وتفرد لكل من ىذه التقارير مساحة ال تزيد عن 

أو ادلؤدتر وملخصات وجيزة ألىم أو ذاك ثالث صفحات يتم خالذلا تبيُت أىداف وزلاور ىذه الندوة 
 ومكان وتارخيو ادلؤدتر الندوة أو مع ضرورة ذكر عنوان ،وصياتوتالعلمية ادلقدمة خاللو وأىم األوراق 

 .انعقاده
2 

21 
 (.42×75) يكون البحث مطبوعاً على الكمبيوتر على ورق حجم البحث: تقديم صفة 2-1-1
 72 حجم   Traditional Arabicخبطتكتب البحوث باللغة العربية  خط الكتابة: 2-1-2

بالنسبة للعناوين  bold 72وحجم  بالنسبة للعناوين الرئيسية، bole 73، وحجم بالنسبة للمنت
وتكتب ، 74حجم   Traditional Arabicخبط  الواردة يف البحث وتكتب األرقام ،الفرعية

، بالنسبة للمنت 74حجم  Times New Romanخبط  أو الفرنسية البحوث باللغة اإلجنليزية
 بالنسبة للعناوين الفرعية. bold 74وحجم  بالنسبة للعناوين الرئيسية bole 71وحجم 

 :كاآليت الصفحةتكون ىوامش  :الصفحة هوامش 2-1-3
 سم(. 4.3اليمُت ) أواًل8 

 سم(. 4.3اليسار ) ثانيا8ً
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 سم(. 7.3األعلى ) ثالثا8ً
 سم(. 7.3األسفل ) 8رابعاً 

 (.، أو الفرنسيةللغة االجنليزيةللغة العربية، ومسافة ونصف  )مفرد :تباعد األسطر 2-1-4
 )ضبط كلي(. 8محاذاة الفقرات 2-1-5
 نقاط قبل وبعد الفقرة(. 4تباعد الفقرات ) 2-1-6
 ترقيم الصفحات يكون أسفل الصفحة على اليسار وال يكتب على صفحة الغالف. 2-1-7
 ترقم أجزاء البحث وفق النظام اآليت8 2-1-8

 

 عنوان البحث
 للمباحث. ،.....7،4

 (مثال ألجزاء ادلبحث )ادلطالب    7-7
 مثال ألقسام ادلطلب 7-7-7     
 مثال ألقسام ادلطلب 7-7-4     

 مثال للًتقيم للمستوى الرابع. أوال8ً          
 مثال للًتقيم للمستوى الرابع. ثانيا8ً         

 مثال للًتقيم للمستوى اخلامس. .7           
 مثال للًتقيم للمستوى اخلامس. .4           

 مثال للًتقيم للمستوى السادس. أ.              
 مثال للًتقيم للمستوى السادس. ب.            

 

22 
ا الباحث يف يف اإلشارة إىل كل ادلصادر وادلراجع اليت استشهد هب (Harvard style) نظام يتم اتباع

 8اآلتية حبثو وذلك بالطريقة
تتم اإلشارة إىل ادلصادر وادلراجع اليت استشهد هبا  تن البحث:اإلشارة إلى المراجع في م 2-2-1

 8آليتاالباحث يف حبثو وذلك يف منت البحث )التهميش ضمن النص( وذلك كادلثال 
 (12، ص 2009)اللقب، سنة النشر، الصفحة(...)الدسوقي،        

 يف ذلك النقاط اآلتية8اعى وير 
 8اآليتكويف حالة وجود أكثر من مؤلف يكون التهميش   8أوال

 (10، ص 2006)الدسوقي وهندي،                     
 8اآليتكُت يكون التهميش  فويف حالة وجود أكثر من مؤلِ  ثانيا8ً

 (10، ص 2006)الدسوقي وآخرون،                    
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 8اآليتك( أبجدهوزباحلروف األجبدية )مرجع للمؤلف ترتب ادلراجع ويف حالة ورود أكثر من  ثالثا8ً
 (10، ص 2006)الدسوقي أ،                    

ويف حالة مت االقتباس من أكثر من صفحة أو من نطاق معُت من الصفحات يتم التهميش ذلا   رابعا8ً
 كالتايل8

مأخوذاً من الصفحات  االقتباسوذلك حينما يكون  (12 -10، ص ص 2006)الدسوقي وآخرون، 
 .74إىل  71من 

الصفحات مأخوذًا من  االقتباسوذلك حينما يكون  (12، 10 ص ، ص2006)الدسوقي وآخرون، 
 .74و 71

 8آليتاويتم التهميش للمرجع األجنبية على النحو  خامسا8ً
                    (Stanlic, 2012, p11) 

 8اآليتكف يكون التهميش  ويف حالة وجود أكثر من مؤلِ  سادسا8ً
                    (Stanlic & Paul, 2012, p11) 

 8اآليتكفُت يكون التهميش  ويف حالة وجود أكثر من مؤلِ  سابعا8ً
                    (Stanlic et. al. 2012, p11) 

 8اآليتك( Alphabet) ف ترتب ادلراجع باحلروف األجبديةويف حالة ورود أكثر من مرجع للمؤلِ  ثامنا8ً
                    (Stanlic, 2012 a, p11) 

 8وفق ادلعايَت اآلتيةتتم كتابة قائمة ادلرجع يف هناية البحث  2-2-2
 Zإىل  Aومن  ،أن تكون مرتبة ترتيبًا أجبديًا تصاعديًا )من األلف إىل الياء بالنسبة للمراجع العربية أواًل8

 بالنسبة للمراجع اإلجنليزية(.
 تكتب ادلراجع العربية أوالً مث ادلراجع األجنبية ) بأي لغة أخرى غَت العربية(. ثانيا8ً
 8كاآليتتكتب ادلراجع   ثالثا8ً

 8كاآليتعربية  تكتب ادلراجع ال المراجع العربية: .7
 بالنسبة للكتب8 اسم ادلؤلف أو ادلؤلفُت )سنة النشر(، عنوان الكتاب، )ادلدينة8 دار النشر(.  .أ 
وبالنسبة للدوريات8 اسم الباحث أو الباحثُت )اسم اجمللة، العدد، التاريخ(، عنوان البحث، )اجلهة   .ب 

 .ادلصدرة للمجلة، نطاق الصفحات ضمن اجمللة(
8 اسم الباحث أو الباحثُت، )اسم ادلؤدتر، الفًتة الزمنية للمؤدتر(، عنوان البحث، وبالنسبة للمؤدترات  .ج 

 )ادلدينة8 اجلهة ادلنظمة للمؤدتر(.
 8كاآليت االجنليزية أو الفرنسيةتكتب ادلراجع  :أو الفرنسية المراجع األنجليزية  .4
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 الكتب8 .د 
- Stanlic, Robert (2008), Theory of Economics, 6

th
 edition, 

(New York: Thomson learning). 

 الدوريات8 .ه 
- Stanlic, Robert (2008), “Economic growth un Libya”, 

International Economics, (January), 20-33. 

 8اآليتكتكتب  و  مصادر ومرجع اإلنًتنت8  .و 
- Stanlic, Robert (2008), “Economic growth in Libya”, 

International Economics. 

http:// WWW. KSDJFHSKJDFH.COM 

23
 أن يكون البحث أصيالً يف أفكاره وموضوعو. .ب 
علمية  سرد ألفكارجتميع و تطبيقية( جديدة، وأال يكون رلرد  أو أن يقدم البحث مسامهة علمية )نظرية.ج 

 .معروفة
 لتزام بادلنهج العلمي ادلتعارف عليو يف كتابة البحوث العلمية.اإل .د 
 سالمة اللغة ووضوح وترابط األفكار. .ه 
 .، ويقدم الباحث إقراراً بذلكأال يكون البحث قد سبق نشره أو تقدميو للنشر يف أي رللة أخرى .و 
أال يكون البحث ادلقدم للنشر باجمللة مستاًل من رسالة ماجستَت أو أطروحة دكتوراه قام الباحث  .ز 

 بإعدادىا.
كلمة يكون مكتوبًا باللغة االجتليزية للبحوث ادلكتوبة باللغة   431يكتب الباحث ملخصًا ال يزيد  .ح 

 أو الفرنسية. العربية، ويكون ادللخص مكتوباً باللغة العربية للبحوث ادلكتوبة باللغة االجنليزية
  النموذج اخلاص حبقوق ادللكية الفكرية. -والتوقيع على -يقوم الباحث يتعبئة.ط 
الرموز وادلعادالت الرياضية )يف حالة ورودىا يف البحث( عن طريق استخدام أداة )إدراج  تدرج .ي 

املها من الربامج ادلعروفة بتع أو باستخدام أي برنامج آخر ،MS Word الطباعةمعادالت( يف برنامج 
 .مع الرموز الراياضية

 آلية تقييم ادلواد ادلقدمة للنشر8ثالثا8ً 
صفحة  11عن وال تزيد  بالنسبة ألوراق العملصفحة  41ال تزيد ادلواد ادلنشورة يف اجمللة عن  .7

 بالنسبة للبحوث. 
والدراسات ادلقدمة للنشر لتقييم علمي سري ودقيق من قبل زلكَمُت اثنُت يف رلال  البحوثختضع كل  .4

 التخصص، وال تنشر سوى البحوث والدراسات اليت تتحصل على تقييم إجيايب.
يف   م أعلى درجة علمية من الباحثبدرجة أستاذ مساعد على األقل والبد أن يكون ادلقييكون ادلقيم  .1

 . كل األحوال
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يعتمد قرار النشر على توصية احملكَمُت، ويف حالة اختالف نتائج التقييم حبيث أوصى أحد احملكَمُت  .2
 حملكم ثالث يعترب قراره هنائياً. االحتكامبالنشر وأوصى اآلخر بعدمو يتم 

 ومربرة علمياً. لمحكمُت ما مل تكن مسببةالسلبية لراء اآلال يعتد ب .3
 يُعَلم الباحث بقرار التحكيم رمسياً يف مدة أقصاىا شهران من تاريخ استالم حبثو. .4
بإجرائها يف مدة ال تزيد عن شهر من  يقومخيطر الباحث بالتعديالت ادلطلوبة إن وجدت على أن  .5

 تاريخ إبالغو هبا.
  اعتبارات عامة: 2-4
اجمللة  رئيس حتريرالسيد  باسم( CDخ ورقية وقرص ضوئي )ترسل البحوث والدراسات من ثالث نس .7

 أو ترسل على الربيد اإللكًتوين للمجلة.
afaqeqtisadia@elmergib.edu.ly 

 اخلمس ليبيا 21761ص ب  أو على العنوان البريدي:
شاماًل رقم ، وعنوانو، ومقر عملو احلايل ،ودرجتو العلمية ،يكتب على غالف البحث اسم الباحث .4
 اتف والربيد اإللكًتوين.اذل
 نشرت أم مل تنشر. إىل أصحاهبا سواءً  دُ رَ للمجلة ال ت ُ  البحوث ادلرسلة .1
إال عن آراء كاتبيها وتقع عليهم وحدىم ال تعرب اآلراء الواردة يف البحوث والدراسات ادلنشورة يف اجمللة  .2

 و بيانات.مسؤولية ما تتضمنو من وجهات نظر ومدى صحة ما يرد فيها من معلومات أ
مشًتكاً  البحوث أحدحىت لو كانت  يف نفس العدد ال تنشر اجمللة أكثر من حبث واحد لنفس الباحث .3

 مع باحث أو باحثُت آخرين.
 أكثر من ثالثة باحثُت. إعدادىا يشًتك يف ال تنشر اجمللة حبوثاً  .4
 والدراسات حسب تاريخ ورودىا للمجلة مع مراعاة التنويع يف احملتوى لشمول كل البحوثتنشر  .5

التخصصات العلمية يف الكلية ومراعاة أسبقية نشر البحوث التطبيقية اليت هتتم بالبيئة احمللية الليبية واليت 
 ميكن االستفادة منها يف تقدمي حلول ومعاجلات للمؤسسات احمللية.

ذه يتم ترتيب البحوث ادلنشورة وفقًا العتبارات اإلخراج الفٍت للمجلة وال يعكس ىذا الًتتيب قيمة ى .6
 أو مستوى مؤلفيها. البحوث

 يزود الباحث بعدد ثالث نسخ من اجمللة ادلنشور حبثو هبا. .7
 ميكن اإلطالع على ىذه الالئحة من خالل موقع للمجلة على شبكة ادلعلومات الدولية8   .01

 

WWW.Afaq.Elmergib.edu.ly 


