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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله وحده تتحقق جالئل املهمات ،وعليه وحده
االتكال في جميع امللمات ،والصالة والسالم على رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،وبعد/
يسعدني شخصيا ونيابة عن الزمالء في إدارة وأسرة تحرير املجلة؛ أن نقدم ألحبتنا جمهور املجلة
العدد ( )18من املجلد ( ،)5من مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية؛ سبتمبر ()2021؛ وقد
تضمن ( )8أبحاث جديدة متنوعة -جميعها بالعربية؛ عدا األخير فباإلنجليزية -استقص ى األول دور التحفيز
في تحسين األداء من منظور إسالمي ،ومسح الثاني العالقة بين الحصول على االعتماد األكاديمي وجودة
األداء األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس -دراسة مقارنة بين الكليات العلمية الحاصلة وغير
الحاصلة على االعتماد األكاديمي في جامعة امللك سعود 2013م ،وبحث الثالث أثر استخدام بطاقة األداء
املتوازن في تخفیض تكاليف الخدمات املصرفية -دراسة تطبيقية على البنوك التجارية في فلسطين -وبحث
الرابع التفاعل بين ممارسات القيادة التشاركية والنزاهة السلوكية املدركة وأثرها في محاربة سلوك العمل
املنحرف :دراسة تطبيقية على عينة من القيادات اإلدارية في املصارف التجارية األهلية في مدينة السليمانية
في العراق ،وقيم الخامس دور تحليل سوات  SWOTفي تقييم األداء وتطوير الخطة االستراتيجية للقطاع غير
الربحي ،وحلل السادس العوامل املؤثرة في االستقرار املالي للمصارف األهلية املسجلة في سوق العراق
لألوراق املالية للمدة ( ،)2017-2013ودرس السابع املسؤولية املدنية للموثق العقاري في التشريع األردني:
ً
دراسة مقارنة ،وأخيرا؛ قيم الثامن -باإلنجليزية -مقاومة قبول املحافظ اإللكترونية في مصر ،وجميع
األبحاث أصيلة وتميزت بحداثة موضوعاتها وتنوعها بين إدارية واقتصادية وقانونية ،إضافة إلى شمولها
لسبع دول عربية وإسالمية ،وهو ما يزيد من قيمتها العلمية واتساع نطاق االستفادة منها؛ كبحوث تطبيقية
دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ.
وﻛﻤﺎ ﻳ�ﺒ�ن ﻓﺎﻷﺑﺤﺎث ﺗﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣهﻤﺔ ��ﺎﻻت؛ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﻟﻌﻞ اﻷهﻢ ﻓ��ﺎ هﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑ�ن اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن واﳌﻔﻜﺮ�ﻦ ،و�ﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﻦ
ا��ﻤهﻮر�ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﻨﺼﻒ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﺪد ،ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎﻟ��ﻳﺎ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ و ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄ�ن وﺟﻤهﻮر��� اﻟﺴﻮدان وﻣﺼﺮ؛ واﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﺑﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺪد؛ وﻧﺮﺣﺐ-
ﻋ�� اﻟﺪوام -ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث اﻟ�� ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﺎﻧﻮن و�ﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،و�ﺤﻘﻖ ﻷﻣﺘﻨﺎ ﻣ�ﺎﻧ��ﺎ اﳌ�ﺸﻮدة؛ وﻻ ﺳ�ﻴﻞ إ�� ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘﻄﻮ�ﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ��ﺎ اﳌﺘﻌ��ة ،وﻧ�ﺒﮫ إ��
ﺣﺮص إدارة ا��ﻠﺔ -ﻋ�� اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟ�ﻠﻴﺎت وا��ﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ وﻣﻦ �ﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ و�ﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ آﻣﺎل وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻷﻣﺔ؛ ﺳﺎﺋﻠ�ن ﷲ أن ﻳﻮﻓﻖ ا��ﻤﻴﻊ ﳌﺎ ﻳﺤﺒﮫ و�ﺮﺿﺎﻩ.

وهللا ولي الهداية والتوفيق

رئيس هيئة التحرير
أ .د .محمد املعتز املجتبى إبراهيم

َ ْ
قواعد الششر
ً
 .1مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية تصدر شهريا عن املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
واملركز القومي للبحوث هي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة ورقمها
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.2

تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ً
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ً
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص

.5
.6

صفحة واحدة.
ً
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية:
– تباعد األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط انجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما
ّ
يتفق مع شروط النشر في املجلة.

.9

 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من
املحكمين ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها
املحكمون كشرط لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء
التعديالت املطلوبة.
 .12ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة
التعليق للنشر في املجلة يعطى صاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.

ّ
ُ
 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُ .14ي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من
البحث.

ّ
 .15تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات
ّ
أو محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة
في النشر.
ّ ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
ّ
علمية من بحثه املنشور في املجلة إال بعد الحصول على موافقة
مادة
ّ
خطية من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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