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 (R.E.G) والتسيير االقتصاد مجلة
 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية طرف من تنشر

  بجاية ميرة الرحمان عبد جامعة
 
 

 .أخالقيات النشر: التزامات التحرير والمؤلفين
والمراجعين يعملون على يتألف طاقم المجلة من مدير النشر ، ورئيس التحرير ، والمحررين المساعدين ، واألمانة العامة ، 

تعزيز جودة العمل العلمي الذي يتعامل مع القضايا االقتصادية واإلدارية. كما أنه ملتزم إلى جانب المؤلفين باالحترام الكامل 
 :للمواثيق والقوانين التي تحكم مجال البحث العلمي. تتحقق هذه األغراض من خالل االلتزامات التالية

 التزامات التحرير
نشر مقاالت البحث وفًقا للتشريعات  ومسئوللى كلية االقتصاد والعلوم التجارية واإلدارية ، ممثلة بالعميد كمدير للنشر ، تتو •

 .المعمول بها وخط التحرير الذي تعتمده لجنة التحرير
التوالي من قبل: رئيس التحرير بنشر المقاالت العلمية األصلية فقط والتي يتم التحقق منها وتقييمها على  REG تلتزم مجلة •

 .أو المحررين المساعدين ، واثنين من المراجعين المجهولين وربما بواسطة مراجع ثالث
 .جميع المقاالت المقبولة من قبل الخبراء المعينين مجاًنا REG تنشر مجلة •
المقاالت غير المنشورة إلى  إرسالل. يتم تلتزم هيئة التحرير وتراقب عدم إفشاء البيانات العلمية للمؤلفين حتى نشر المقا •

 .مؤلفيها ويتم إتالفها
  .تضمن المجلة عدم الكشف عن هوية المؤلفين والخبراء، يتم تعيين هؤالء األخيرين وفًقا لسيرهم الذاتية ومجال البحث •
بتعيين آخرين في إطار زمني في حالة عدم قبول المقاالت المنقولة للمراجعين للمراجعة، سيقوم مجلس تحرير المجلة  •

 .معقول. المقِيّمون مدعوون لتقديم نتائج تقييمهم الُمثبت في غضون شهرين على األكثر
  .يستجيب المحررون لجميع الرسائل والطلبات الواردة من المؤلفين في إطار زمني معقول •
متاحة أيًضا على  ،2017منذ إنشاء المجلة في عام  السابقة،اإلصدارات  ASJP. يمكن عرض المقاالت وتنزيلها من منصة •

 .نفس المنصة. أخيًرا ، يتم نشر األرقام أيًضا بالتوازي على موقع جامعة بجاية
 

 التزامات المؤلفين
يجب على المؤلف (المؤلفين) تقديم دراسات أصلية لم يتم تقديمها ونشرها في مكان آخر. كما يجب أن يكون البحث خاًصا  •

 .بالمؤلف وال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤخذ من كتاب أو مجلة أو دراسة أخرى
يجب أن تتبع الدراسة معايير علمية عالمية فيما يتعلق بالمراجع واإلشارة إلى مصادر المعلومات في النص أو في أسفل  •

العلمية لدراسته، وعلى هذا المستوى تتنصل الصفحة. تقع المسؤولية الكاملة على عاتق المؤلف من حيث األصالة واألصالة 
 .من أي مسؤولية في حالة السرقة العلمية REG المجلة

اآلراء المعبر عنها في المقال هي مسؤولية المؤلفين وحدهم وال تتحمل بأي حال من األحوال مسؤولية كلية العلوم  •
 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  أو هيئة التحرير


