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 النشر يف جملة التجارة و التمويل
 :واعد النشرق  
 كل ثالثـــة أشهر . ربع سنوية ة و تصدر ــة و االنجليزيــــة بإحدى اللغتين العربيــة بالمجلـتنشر البحوث العلمي -1

 ة المحكمين و الذل يتم وفقا لضوابط مهنية محددة .ـــــة للنشر على توصيــــــالمقدم يعتمد قرار البحوث -2
ة و ال تقبل بحوثا سبق نشرها أو تقديمها للنشر لدى ـتنشر المجلة األبحاث و الدراسات األكاديمية األصلي -3

 جهات أخرى للنشر .
منه من وجهات نظر و مدى صحة مايرد ة ما تتضــــتعبر البحوث عن آراء مؤلفيها و تقع عليهم مسئولي -4

 فيها من معلومات أو بيانات .



ات و حلول ــــة و العربية التي تساهم في تقديم مقترحـــتعطى األولوية لألبحاث التطبيقية بالبيئة المصري -5
 التخصص.للمشكالت التي تواجهها المنظمات المحلية و العربية في مجال 

ا من األساتذة المتخصصين وفقا العتبارات ــــــــيتم نشرها بعد تحكيمه اث التيــــيتم ترتيب عرض األبح -4
 اإلخراج الفني للمجلة و ال يعكس مثل هذا الترتيب قيمتها العلمية أو مستويات مؤلفيها .

 إجراءات النشر :
 يقدم الباحث عدد )ثالث( نسخ من البحث مطبوعة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس التحرير . 
من أدوات جمع البيانات يقوم الباحث بتقديم  أخرى أداهة استقصاء أو اى ــــــــة استخدام قائمفي حال -1

 صلب البحث أو مالحقه . فينسخة كاملة مالم تكن قد وردت 
الدكتور/ رئيس تحرير المجلة بعد أن يتقدم  األستاذتعرض البحوث المقدمة للمجلة للنشر على السيد  -2

مقر الكلية مباشرة على أن يقوم  فية ــــــــــالسكرتير االدارى للمجل إلى يهاإلالباحث بالنسخ المشار 
ا ـة الفنية مقدما و يقوم السكرتير االدارى للمجلة بتسجيلهـــــوالمراجع العلميبتسديد رسوم التحكيم 

 السجالت الخاصة بذلك . في
مجال البحث  فيالمتخصصين  ساتذةاألمن  اثنينوم رئيس التحرير بتحديد أسماء المحكمين ) ـــــــيق -3

 المقدم(

 : التحكيم
ة للنشر على توصية المحكمين حيث يتم تحكيم البحوث بشكل سرى ـالبحوث المقدم قبوليعتمد قرار  -1

  ويتم االعتماد على محكمين خارجيين باإلضافة إلى المحكمين الداخليين . تام
 على النماذج المعدة للتقييم .قراراتهم بالنسبة لتحكيم البحث  فيالمحكمون  يستند -2
مين السلبية ما لم تكن مسببة و يعتبر البحث مقبوال للنشر إذا كان تقرير ـــال يلتفت الى تقارير المحك -3

 المحكمين إيجابيا .
 . يعتبر تقريره نهائيا  والذلأو تعارض نتائر التحكيم يرسل البحث المقدم لمحكم ثالث  اختالفحالة  في -4

 رسوم النشر :
من  2لعدد  لحساب المجلة مقابل التحكيم مصرل( جنيه 500غ )ـــمبلمن المصريين دد الباحث يس -1

إضافيـــــة  ( جنيه250دفع ) ثالباحا ثالثا فأنه يجب على ـــــمحكم األمرا إذا تتطلب ــأم المحكمين
 100ف مبلغ دوالر للبحث المقدم ويضــــا100أمـا رسوم التحكيم لغير المصريين  يمــالتحكمقابل 

 )مائة( جنيها تكاليف طباعة المستالت . 
 

ات البحث وقدره ــــد عن كل صفحة من صفحـــــغ موحـمن داخل الكلية يتم دفع مبل للباحثين بالنسبة -2
 .امصريا ــجنيه عشرون( 20)
 (30ة يقوم صاحب البحث بدفع مبلغ موحد عن كل صفحة يبلغ )ـــــمن خارج الكلي للباحثين بالنسبة -3

 . جنيها مصريا  ثالثون
ا مصريا ـــجنيه خمسون( 50من خارج مصر)لغير المصريين( يدفع الباحث مبلغ ) للباحثين بالنسبة -4

 الواحدة.للورقة 
من ) من داخل الكليــــــة ( اذ ـــة أستــدرجبمن السادة أعضاء هيئة التدريس  ةـالمقدمتعفى البحوث  -5 

 .رــوالنش رسوم التحكيم
 

 البحث :مرفقات 
 (CD   أوDisk ( مكتوب عليه البحث بطريقه )Microsoft Word: وفقا للقواعد االتيه ) 
 . 13و حجم الخط   Simplified Arabicنوعية الخط  - 1
 و جهة عمله ووظيفته على ورقة مستقلة مع ذكر عنوان المراسالت و رقم الهاتف . اسمهيكتب الباحث  – 2

 الفريق االدارى :

 حمد مسعد حسن الضاحى   السيد/ م -1

  01221144234هاتف/ 

 ahly_692003@yahoo.comيميل / إ

 

 / http://com.tanta.edu.eg/index.php/arالموقع االلكتروني للمجلة :
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