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 كلمة العدد
 

خلق وخاتم األنبياء ف الأشر  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد
 رسلين وبعد،والم

 والذي 2018 يوليو، العشرينالعدد  كليات التجارة بجامعة األزهرتقدم المجلة العلمية لقطاع 
أعضاء هيئة التدريس باحثون من  بإعدادهاالتى قام ية لمالعيشتمل على مجموعة من البحوث 

 فة. المختل فى جامعة األزهر والجامعات المصرية والعربية
يرتها العلمية فى تأصيل مختلف جوانب المعرفة وتحقيق التواصل ل مسوالمجلة إذ تواص

فى كل ما هو جديد العلمى بين جامعة األزهر والجامعات األخرى فإنها تعمل كذلك على متابعة 
بهدف المحاسبة واإلدارة واالقتصاد واإلحصاء والتأمين التجارية فى تخصصات المجاالت العلمية 

 الباحثين والقارئ العربى فى تلك المجاالت. لدى وانب المعرفيةمية الجتن
وأخيرا نتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء هيئة تحرير المجلة والسادة األساتذة 

وكل من شارك بفكره وجهده لتكون هذه المجلة على هذا وسكرتارية تحرير المجلة المحكمين 
 . عددها الجديد ر به فىلذى تظهالمستوى الرفيع ا

متنا العربية وألولمصرنا الحبيبة يوفقنا لما فيه الخير لجامعتنا العريقة  أنسأل هللا ن
 واإلسالمية. 

 محمد يونس عبدالحليمأ.د/ 
 االقتصادأستاذ 

 جامعة األزهر –عميد كلية التجارة بنين 
 رئيس تحرير المجلة





 مجلس اإلدارة

 
 رئيس مجلس اإلدارة

 يونس عبدالحليم مدمحأ.د/ 

 القاهرة  –لية التجارة بنين ك يدعم

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 الهام عبدالرازق إسماعيل أ.د/   الفت إبراهيم جاد الرب عطاأ.د/ 

 القاهرة –عميدة كلية التجارة بنات  تفهنا األشراف –عميد كلية التجارة بنات 

  

  
  

 

 بنينلتجارة األقسام العلمية بكلية ارؤساء 

 السيد عبدالمطلب عبدهأ.د/  الشوادفى أ.د/ جمال احمد

 رئيس قسم التأمين رئيس قسم اإلحصاء
  

 عماد سيد قطبأ.د/  يوسف حامد مناع /.مأ.د

 رئيس قسم المحاسبة رئيس قسم إدارة األعمال
  

 رفعت السيد العوضيأ.د/ 
 رئيس قسم االقتصاد



 

  القاهرة – ناتتجارة بكلية الرؤساء األقسام العلمية ب

 

 الزهيري أميرةأ.د/  سلوى عبدالعاطيأ.د/ 

 رئيس إدارة األعمال رئيس قسم اإلحصاء
  

 نيفين فرج /أ.د سامية طلعتأ.د/ 

 رئيس قسم االقتصاد رئيس قسم المحاسبة
 

 رافتفهنا األش –رؤساء األقسام العلمية بكلية التجارة بنات 

 

 قي ناصفعلي الدسو إيمان /أ.د د عمارصفاء محمد احمأ.د/ 

 رئيس قسم اإلحصاء رئيس قسم المحاسبة

  
 أ.د/ نجاح عبدالعليم ميرفت السعيد /أ.د

 قسم االقتصادمشرف على  قائم بأعمال رئيس قسم إدارة األعمال
 

 أسيوط  –رؤساء األقسام العلمية بكلية التجارة بنات 

 عيل إسما برصا /أ.د خليفة عبدالمولىناصر أ.د/ 

 رئيس قسم إدارة األعمال سبةرئيس قسم المحا

  
  مصطفى إيمانأ.د/ 

  قسم االقتصادرئيس 



 

 المساعدين لقسم المحاسبة واألساتذةاللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة 

 
 المقرر ماهر مصطفى احمد أ.د/  -1
 األمين عزالدين فكري تهاميأ.د/  -2
  فايزة محمود يونسأ.د/  -3
  محمد السيد برس أ.د/ -4
  محمد لطفي دويدار د/أ. -5
  نادية راضي عبدالحليمأ.د/  -6
  النصر  أبوعصام عبدالهادي أ.د/  -7
  محمد صالح الدين محمد  أ.د/ -8
  أ.د/ سوزان جمال الدين  -9
  أ.د/ عماد سيد قطب  -10

 

 األعمالالمساعدين لقسم إدارة  ةواألساتذاللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة 

 المقرر لغنين عبدااليمي أبوعمرو أ.د/  -1
   انس المختار احمد عبدهللاأ.د/  -2
  محمد فتحي قاسمأ.د/  -3
  بسيوني إسماعيلعلى  إسماعيلأ.د/  -4
  أ.د/ محمد محمد جاهين -5
  أ.د/ سعيد عبدالعال اإلمام -6
 األمين أ.د/ ليلى حسام الدين احمد شكر -7

 



 

 صاد والمالية العامةين لالقتالمساعد واألساتذةذة األسات العلمية الدائمة لترقية لجنةال

 المقرر أ.د/ رفعت السيد العوضى -1
  أ.د/ محيا على زيتون  -2
 األمين أ.د/ كريمة محمد كريم -3
  أ.د/ أحمد عبده محمود -4
  سهير حسن عبدالعالأ.د/  -5
  أ.د/ فاروق محمد حسين -6
   سهير محمد إبراهيم أ.د/  -7

 

 

 والتأمين لإلحصاءالمساعدين  ذةواألسات ساتذةقية األئمة لتراللجنة العلمية الدا

 

 المقرر ماضيأ.د/ ناصر محمد يوسف  -1
 األمين حافظ إبراهيمأ.د/ عنايات  -2
  أ.د/ السيد محمد عبدالمطلب عبده -3
  أ.د/ عبدالحميد محمد ربيع -4
  أ.د/ محمد الدسوقى حبيب -5
  أ.د/ محمود رياض محمود -6
   محمد توفيق البلقينيأ.د/  -7

 



 قواعد النشر بالمجلة

ترحب المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة بجامعة األزهر بنشر األبحاث والدراسات العلمية 
 الجادة فى ميادين العلوم التجارية المختلفة:

 قواعد النشر فى المجلة:

 أوال: األبحاث والدراسات:
ى كون البحث مطبوعًا علربية واالنجليزية على أن ين العفى المجلة باللغتيتقبل األبحاث  -1

سم )شاماًل رقم الصفحة( وأن يكون  20× سم  11الكمبيوتر بحيث تكون مساحة الصفحة 
 3.17و ،الصفحة وأسفلأعلى  2.54والهوامش ) (Simplified Arabic) 14بنط الكتابة 

  .يمين ويسار الصفحة(
 الية:ر فى حالة توفر الشروط التللنش يعتبر البحث المقدم للمجلة مرشحاً  -2

 لعلمى المتميز بالدقة والموضوعية.إتباع المنهج ا -أ
  .وكتابة وتوثيق األبحاث والدراسات إعدادإتباع األصول العلمية فى  -ب

أن يكتب عنوان البحث واسم الباحث ودرجته العلمية واسم الجامعة أو المعهد والمؤسسة  -ج
  .نفصل عن البحثالف مالعلمية التى ينتمى إليها على غ

لمقدمة للنشر فى المجلة لتقييم علمى من ِقبل محكمين أو األبحاث والدراسات ا تخضع جميع -3
وال تنشر سوى البحوث والدراسات التى تحصل  ،أكثر من المتخصصين فى مجال الدراسة

على تقييم ايجابى ولرئيس التحرير أن يطلب من الباحث إجراء تعديالت على بحثه قبل 
  .شرهن

سكرتير التحرير على العنوان التالى: إلى  C.Dمع اسطوانة  تسلم األبحاث من ثالث نسخ -4
مدينة نصر(  –جامعة األزهر  –المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة  –)سكرتير التحرير 
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  .أصحابهاتصل المجلة ال ترد إلى  التيبحاث األ -5

فى  أبحاثهميبلغ سكرتير التحرير أصحاب األبحاث المقدمة للنشر فى المجلة عن استالم  -6
للنشر أو عدم صالحيتها وذلك خالل مدة ال  أبحاثهمفترة مناسبة كما يبلغهم بقرار صالحية 

  .ث للمجلةثالثة أشهر من تقديم البح تتجاوز
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ث أن يعلم سكرتير التحرير كتابة بأنه لم يقم بنشر بحثه من قبل فى أى جهة على الباح -7
  .أخرى 

تنشر األبحاث فى المجلة بعد قبولها للنشر حسب تسلسل استالمها من ِقبل سكرتير التحرير  -8
  .حدنوع األبحاث فى العدد الواووفق الموضوعات المقبولة للنشر فى المجلة بحيث يراعى ت

  .بالغ التى تحددها لجنة عمداء الكليات لتحكيم ونشر البحوث بالمجلةيسدد الباحث الم -9

 ثانيا: المراجعات الناقدة للكتب:
ترحب المجلة العلمية للقطاع بنشر المراجعات الناقدة لبعض الكتب الحديثة التى تعالج  -1

 .ريةموضوعات علمية تقع ضمن العلوم التجا
لة فقط على أال يزيد حجم التقرير عن خمس دة للكتب للنشر بالمجتقبل المراجعات الناق -2

  .صفحات مطبوعة على الكمبيوتر بنفس شروط كتابة األبحاث

 يعتبر التقرير المقدم صالحًا للنشر فى المجلة فى حالة توافر الشروط التالية: -3

  .أن يكون الكتاب منشور حديثاً  -أ
  .للكتابض المفاهيم األساسية ر بالدقة والموضوعية فى عر التقري يتميزأن  -ب

أن ينتقد األفكار الواردة فى الكتاب نقدًا موضوعيًا وأن يعقب عليها لتوضيح مدى  -ج
  .االستفادة

 يجب أن يبين التقرير بكل وضوح ما يلى: -4

 اسم الكتاب -ب اسم المؤلف -أ
 سنة النشر -د الناشر ومكان النشر -جـ
  فحات عدد الص -هـ
  .اب بدون إبداء األسبابترفض نشر مراجعة الكتلهيئة التحرير أن  -5

 ثالثا: التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية:
ترحب المجلة بنشر التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية ذات  -1

ى أن تكون هذه جلة وتخدم أهداف القطاع علالصباغة العلمية وذات االهتمام بقضايا تهم الم
ير شاملة ومنظمة وتغطى أبحاث ونتائج وتوصيات الندوات والمؤتمرات والحلقات التقار 

  .الدراسية
 يراعى فى التقارير ما يلى: -2



  .أن تكون مكتوبة باللغة العربية وأن تكون مطبوعة وفق شروط كتابة األبحاث -أ
  .تمر ومكان وتاريخ انعقادهأن يبين التقرير عنوان المؤ  -ب

 ل الماجستير والدكتوراه للباحثين من طالب القطاع:رابعا: ملخصات رسائ
ترحب المجلة بنشر ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين من طالب القطاع بحيث 

  .إليها فى البند السابق أشيريراعى فيها القواعد التى 
حاث قل المناسب لنشر األبجد الباحثون فى المجلة الحالقائمون على المجلة أن ي ويأمل

  .أن تساهم فى خدمة البحث العلمى ومنظمات األعمال المختلفة نأملالجادة التى 

 وهللا الموفق
 
 


