
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجمة الباحث االقتصادي
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 باحث االقتصاديرئيس تحرير مجمة ال
كمية العموم االقتصادية التجارية وعموم التسيير، جامعة برج بوعريريج، طريق 

( 34.000)لعناصر، برج بوعريريج 
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مجمة الباحث االقتصادي، تنشر األبحاث والدراسات العممية، في مجال العموم 
االقتصادية التجارية وعموم التسيير، والتي لم تنشر من قبل، أو قدمت لمنشر في مجالت أخرى 

 : أو ممتقيات عممية، وبالمغة العربية، الفرنسية واإلنجميزية، مع احترام الشروط التالية

 اعتماد قواعد وأصول البحث العممي، المتعارف عميها، في مجال التوثيق لممادة العممية؛ .1

، Microsoft Wordفي صيغة A4 (16-24 )يكتب المقال مطبوعا عمى ورق حجم  .2
 بمسافة بين األسطر بالنسبة لمغة العربية، 13، بحجم  Simplified Arabicباستخدام خط

 بمسافة بين األسطر بالنسبة لمغات االجنبية، 12 بحجم Times New Romanوبخط 
  صفحة بما فيها المصادر والمراجع؛20 إلى 10عمى أن يكون حجم المقال من 

يرفق المقال بممخصين أحدهما بالمغة العربية، في حدود خمس أسطر، والكممات  .3
 المفتاحية؛

 يتم اإلشارة في الصفحة األولى من المقال إلى اسم الباحث ودرجته العممية، ومكان العمل؛ .4

، وفي نهايته [رقمه في قائمة المراجع، ص]يتم اإلشارة إلى المراجع في متن الموضوع،  .5
المؤلف، )مرتبة ترتيبا أبجديا، عمى أن تتضمن كل المعمومات الالزمة المتعارف عميها 

 ؛(:البمد، السنة، ص: ، ط، دار النشرالعنوان

ترقم الجداول واألشكال البيانية حسب ورودها في متن المقال، عمى أن يشار إلى مصدرها  .6
 في األسفل؛

 ترسل البحوث إلكترونيا، ويستمم أصحاب المقاالت إشعارا باستالم المقال؛ .7

تخضع كافة المقاالت المرسمة إلى المجمة لمتقييم العممي والموضوعي، ويبمغ أصحابها  .8
 بنتيجة التقييم، أو التعديالت التي تطمب منه، ونتائج التقييم غير قابمة لمطعن؛

تصبح المقاالت المنشورة ممكا لممجمة وال يحق إعادة نشرها، وهي ال تعبر إال عن آراء  .9
 أصحابها؛

ترسل كل المقاالت باسم رئيس التحرير عمى العنوان اإللكتروني لممجمة  .10
"revuece.ubba@gmail.com"؛ 

 .المقاالت المرسمة إلى المجمة ال تسترد سواء نشرت أم ال .11
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