صندوق ضمان الودائع المصرفية
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع :دعوة للمشاركة في تحرير مجلة ضمان الودائع المصرفية

بحمد الله وتوفيقه صدر العدد األول من مجلة ضمان الودائع في ديسمبر  5102و الذي تضمن مجموعة من
الموضوعات في مجال ضمان الودائع و القضايا االقتصادية و المالية.
مجلة ضمان الودائع مجلة علمية محكمة تعني بنشر البحوث العلمية المحكمة و المقاالت و التجارب العلمية الناجحة
في مجال ضمان الودائع و المجاالت االقتصادية و المصرفية و بتطوير المعرفة في المجاالت االقتصادية و
االجتماعية و الثقافية.
ابوابنا مشرعة لكل من لديه الرغبة في المشاركة في تحرير المجلة علما بأن المجلة تقبل نشر األتي:
 االوراق العلمية التي تخضع للتحكيم العلمي.
 المقاالت التي تعبر عن اراء ووجهات نظر كاتبيها.
 التجارب العملية الناجحة في مجاالت ضمان الودائع و المصارف و المال و االعمال.
 عرض وتلخيص الكتب و الموضوعات ذات الصلة بأهداف الصندوق و المصارف و االقتصاد.
 ترجمة الموضوعات ذات الصلة بأهداف الصندوق ونظام ضمان الودائع و القضايا االقتصادية و المالية
المنشورة حديثاً.
 الموضوعات األجتماعية و الثقافية ذات الصلة بسلوك المستثمرين و المستهلكين و الصناعة المصرفية.
 التعقيب علي الموضوعات المنشورة في المجلة.
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شروط نشر األوراق العلمية:
 .0تنشر المجلة البحوث والدراسات والمقاالت باالضافة الي التجارب الناجحة (باللغتين العربية واالنجليزية)
والتي تتوافر فيها االصالة  ،واالبتكار ،واتباع المنهجية السليمة والتوثيق العلمي مع سالمة الفكر واللغة
واالسلوب ،والتي لم يتم نشرها سابقا.
 .5يسلم الباحث ثالث نسخ ورقية ونسخة علي قرص مدمج  Compact Disk CDتحت برنامج
( )Microsoft wordويرسل المخطوط ايضا بالبريد االلكتروني او يسلم باليد.
 .3يشترط اال يتجاوز المخطوط ( )02صفحة ويطبع بواسطة الحاسوب بمسافات مزدوجة بين االسطر ويكون
حجم الحرف ( Simplified Arabic )01للغة العربية  Times New Romansللنصوص
االنجليزية وحجم الصحفة ( )"00 x "5.2من قياس  A4وترقم الصفحات من االسفل بشكل متسلسل .
 .1تكتب اسماء الباحثين من ثالثة مقاطع (االسم االول ثم االوسط ثم اسم العائلة) علي ان تدون تحت عنوان
البحث  ،كما تذكرعناوينهم والمؤسسة  /المؤسسات التي يعملون فيها وارقام الهواتف والفاكس والبريد
االلكتروني.
 .2المستخلص  :يحتوي المخطوط علي مستخلصين أحدهما باللغه العربية واالخر باللغة االنجليزية ،علي اال
يتجاوز المستخلص ( )511كلمه باالضافة الي الكلمات الدالة االساسية  Key Wordsالتي ترفق مع
المخطوط علي اال يتجاوز عددها  01كلمات.
 .6اللغه  :يراعي عدم استخدام التعابير والمصطلحات التي يمكن ان تفهم علي انها ذات مدلول يدعو الي التفرقة
علي اساس الدين او النوع او اللون او العرق او القبيله او الجهة.
 .7االشكال والجداول :يوضع كل شكل من االشكال علي صفحة منفصلة مزودة برقم وباسم الباحث او الباحثين.
اما عناوين االشكال فتطبع في قائمة علي ورقة منفصلة مع الرقم المناسب لكل عنوان .اما الجداول فترتب
علي التوالي حسب ورودها في المخطوط وتزود بعناوين علي راس كل جدول.
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 .5المراجع :تكتب المراجع في قائمة في نهاية البحث علي ان تتضمن هذه القائمة اسماء المراجع التي ذكرت في
البحث فقط.
ترتب المراجع حسب االحرف االبجدية لالسم االخير لمؤلف الكتاب او االسم االخير الول مؤلف او محرر
وفي حالة عدم معرفة اسم المؤلف تذكر اسم الجهة المسؤولة عن كتابة المرجع اذا كان هناك اكثر من كتاب
اوعمل لنفس المؤلف فترتب حسب االقدمية في اصدار الكتاب.
 الكتب تتبع الطريقة االتية :األسم األخير للمؤلف ثم األول ،ثم السنة ،عنوان الكتاب (بالخط العريض) والمدينة
التي صدر فيها الكتاب و الناشر.
 الدوريات :األسم األخير للمؤلف ثم االسم األول ،السنة و العنوان (تطبع طباعة عادية مثل الكتاب) ،ثم اسم
الدورية (يطبع بالخط العريض و المائل) ،رقم المجلد ،العدد و أرقام الصفحات.
 فصل من كتاب :يتضمن المنشورات السنوية األسم االخير ثم األول ،السنة ،عنوان الفصل (طباعة عادية) في
(عنوان الكتاب) ،المحررون  :األسم األول ثم األخير ،الناشر و ارقام الصفحات.
 .9السيرة الذاتية :يسلم كل مؤلف سيرة ذاتية في حدود ( )21كلمة تقريبا وذلك في حال قبول بحثه وتتضمن
السيرة الذاتية اسم الجامعة التي حصل منها المؤلف على اعلي مؤهل علمي و المكان الذي يعمل فيه و
االهتمامات العلمية الحالية.
 .01تلتزم المجلة بإعالم الباحث بإستالم بحثه خالل إسبوع من تاريخ إستالمه ،ثم إعالمه بالقبول أو عدم القبول
في مدة أقصاها ثالثة اشهر من تاريخ التسلم.
 .00جميع األراء الواردة في المجلة تعبر عن اراء كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وترتب
جميع البحوث عند النشر وفق اعتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو بحثه.
 .05يرسل المخطوط بالبريد االلكتروني علي العنوان األتيaaidris55@gmail.com :

