مجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية والقانونية
تصدر عن
المركز القومي للبحوث
مجلة علمية محكمة دورية شهرية
ISSN: 2522-3372
العــدد التاسع عشر ــ المجلـد السادس
يـوليـو  2022م

حقوق النسخ © 2022
المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
المركز القومي للبحوث
دولة فلسطين  -مدينة غزة
كافة الحقوق محفوظة

رئـي ـ ــس هيئة التح ــريـ ــر
البروفيسور /محمد املعتز املجتبى إبراهيم
أستاذ املحاسبة واملراجعة

مدير التح ــريـ ــر
د .عادل إبراهيم أحمد
أستاذ الحديث الشريف وعلومه املساعد

أعضاء هيئ ـ ــة التح ــريـ ــر
أ .د .محمد املعتز املجتبى إبراهيم – جامعة النيلين – السودان.
أ.د .األخضر أبو عالء عزي – جامعة محمد بوضياف – الجزائر
أ.د .غياط شريف – جامعة  8ماي  – 1945الجزائر
د .إيهاب إبراهيم رمضان – مستشار بمحاكم االستئناف والتفتيش القضائي – مصر
د .بدر الدين محمد أحمد عبد الرحمن – جامعة زالنجي – السودان
د .الحسن أبكاس – املغرب
د .خميخم محمد – جامعة الجزائر – الجزائر
د .شهاب الدين أحمد – السودان
د .عبد اللطيف دحية – جامعة محمد بوضياف باملسلية – الجزائر
د .عبد املطلب عثمان محمود – كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا – السودان
د .عناد صايل الطعاني – مدير إدارة الجودة الشاملة – دائرة الجمارك – األردن
د .فاطمة الزهراء طلحي – جامعة محمد الشريف مساعدية – الجزائر

جميع حقوق الطبع واالقتباس محفوظة – للمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
ISSN:2522-3372

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
( )19من املجلد ( ،)6من مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية؛ يوليو ()2022؛ وقد تضمن ( )8أبحاث
جديدة متنوعة؛ ( )5خمسة منها بالعربية ،و( )3ثالثة -األخيرة -باإلنجليزية ،وقد قيم األول دور االبتكار الحكومي في
تحقيق امليزة التنافسية في إدارة التعليم بمحافظة بيشة من وجهة نظر املوظفين ،وقدم الثاني آلية عملية الستخدام
نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة ( )ARDLلقياس محددات النمو االقتصادي في السودان  -دراسة
قياسية إحصائية للمدة ( ،)2020 -1990وتضمن الثالث دراسة عن مالءمة تطبيق أداة كايزن في التحسين املستمر،
وتخفيض التكاليف ،وتعظيم اإلنجاز ،وبحث الرابع مؤشرات السالمة املالية ودورها في تحسين أداء القطاع
املصرفي في العراق ،وتتبع الخامس تأثير التجارة اإللكترونية على النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية،
واستقرأ السادس -باإلنجليزية -االبتكار وريادة األعمال وأثرهما في النمو االقتصادي ،وفحص السابع في تقدير دالة
ً
ضريبة الدخل في السودان للفترة  ،2020-1992وأخيرا استقص ى الثامن أثر القيادة الرقمية على أداء العاملين في
املستشفيات الكويتية ،وكما يتبين من العناوين؛ فجميع األبحاث أصيلة وتميزت بحداثة موضوعاتها وتنوعها بين
ً
إدارية واقتصادية ،إضافة إلى شمولها لقطاعات عديدة وتنوعها لغويا؛ بين العربية واإلنجليزية  ،وهو ما يزيد من
ﻗﻴﻤ��ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣ��ﺎ؛ ﻛﺒﺤﻮث ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ودراﺳﺎت ﻧﻈﺮ�ﺔ و ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ.
وﻛﻤﺎ ﻳ�ﺒ�ن ﻓﺎﻷﺑﺤﺎث ﺗﻤﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣهﻤﺔ ��ﺎﻻت؛ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﻟﻌﻞ اﻷهﻢ ﻓ��ﺎ هﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑ�ن اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن واﳌﻔﻜﺮ�ﻦ ،و�ﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا �ﻌﺪد ) (3أﺑﺤﺎث ،ﺛﻢ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ ﺟﻤهﻮر�ﺔ اﻟﺴﻮدان ،وﺳﺎهﻤﻮا ﺑﺒﺤﺜ�ن) ،(2ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺘ�ن ﻣﻦ ا��ﻤهﻮر�ﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ً
ً
اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ وﺳﺎهﻤﺘﺎ ﺑﺒﺤﺚ ﻟ�ﻞ ﻣ��ﻤﺎ ،وأﺧ��ا اﺷ��ك ﺑﺎﺣﺜﺎن ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮ�ﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ �� ﺑﺤﺚ واﺣﺪ ،وﻧﺆﻛﺪ-
ﻋ�� اﻟﺪوام -ﺗﺮﺣﻴ�ﻨﺎ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث اﻟ�� ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﺎﻧﻮن و�ﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،و�ﻌﻴﺪ ﻷﻣﺘﻨﺎ ر�ﺎد��ﺎ و�ﺴ�� �ﺸﻌﻮ��ﺎ ﻧﺤﻮ أهﺪاﻓهﺎ اﳌ�ﺸﻮدة؛ و�ﺪ�� اﻟﻘﻮل إن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮﺻ�ﻨﺔ
واﳌﺘﻌﻤﻘﺔ �� اﻟﺴ�ﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟ��ﻴﺌﺔ اﻟﺒ�ﺌﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮؤ�ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻄﻮ�ﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻧ�ن وﺗﻨﻮ�ﻊ اﳌﻮارد
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ��ﺎ ﻣﻦ اﳌهﺎرات واﻟﻘﺪرات ،وﻧﻜﺮر ﺣﺮﺻﻨﺎ �� إدارة ا��ﻠﺔ -ﻋ�� ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ �ﺎﻓﺔ اﻟ�ﻠﻴﺎت وا��ﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ وﻣﻦ �ﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ و�ﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺸﻌﻮب
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺛﺮوا��ﺎ واﺳ�ﺜﻤﺎر ﻃﺎﻗﺎ��ﺎ �� ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ؛ ��ﻴﺎة آﻣﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ،ﺳﺎﺋﻠ�ن ﷲ أن ﻳﻮﻓﻖ ا��ﻤﻴﻊ ﳌﺎ ﻳﺤﺒﮫ
و�ﺮﺿﺎﻩ ،وأن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺨﻠﺼ�ن ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة ��ﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ووﻗﻒ اﻟ��ﻳﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮارد ،وﻟﻴﻌﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار �ﺎﻓﺔ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﻧﮫ ﻋ�� �ﻞ ���ء ﻗﺪﻳﺮ ...آﻣ�ن
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ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما
ّ
يتفق مع شروط النشر في املجلة.
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 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من
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 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء
التعديالت املطلوبة.
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 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
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ُ
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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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