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مجلـــة العلـــــوم املاليـــة واملحاســبية
مجلة العلوم املالية واملحاسبية هي مجلة دورية فصلية محكمة تصدر عن قسم البحوث والرتجمة يف مركز التدريب املايل واملحاسبي يف وزارة
املالية ،وتتناول قضايا اإلدارة املالية واملحاسبة واملصارف والتأمني والترشيعات املالية .ويأيت اطالق املجلة استنادا اىل قانون املركز رقم 93
لسنة  1981والنظام الداخيل للمركز رقم  2لسنة  2012يف اطار تطوير اإلدارة املالية العامة واساليب العمل يف وزارة املالية والدوائر املالية
يف الوزارات واالقسام املالية يف دوائر الدولة والقطاع العام والخاص ومنظامت املجتمع املدين من خالل حث الباحثني لكتابة بحوث علمية
تطبيقية ميكن من خاللها تطوير عمل الدولة يف املجال املايل واملحاسبي وحل املشاكل التي تعاين منها الدولة يف هذا املجال وإليجاد نوع من
الرتابط بني الجانب االكادميي و الجانب التطبيقي.

ندعوكم اىل ارسال بحوثكم لنرشها يف مجلة العلوم املالية واملحاسبية ،عىل وفق رشوط نرش املجلة املوضحة يف صفحة
( )90ومعلومات املراسلة املبينة ادناه.
اسم املجلة  -:مجلـــة العلــــوم املاليـــــة واملحاسبيـــــــة

اختصاص املجلة  :اإلدارة املالية – املصارف – التأمني – املحاسبة والترشيعات املالية.
رئيس التحرير  - :أ.د .حيدر نعمة غايل.
مدير التحرير  :د .أحمد جواد الدهليك.
إصدار املجلة  :فصيل .
الربيد االلكرتوين afsj@mof.gov.iq:
رقم الهاتف 07901409233 :
رقم االيداع 2442 :
الرقم الدويل ISSN 2709-2852 :
املوقع االلكرتوين للمجلة:
ضمن موقع وزارة املالية http://www.mof.gov.iq/pages/ar/Journal.aspx
ضمن موقع املجالت االكادميية العلمية العراقية https://www.iasj.net/iasj/journal/363
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رشوط النشـــــر فـــي املجلـــــة
 -1تقبــــل البحـــــوث باللغتيـــــن العربيــــــة واالنكليزيــــــــــة .
 -2ان يكون البحث جديداً ومل يسبق نرشه أو قبوله للنرش يف مجلة اخرى أو مؤمتر .
 -3تخضـــــع البحـــــوث املقدمـــــة للنشــــر للتقويــــــم العلمــــــــي.
 -4يقدم أصل البحث بثالثة نسخ مطبوعة بربنامج ( )Microsoft Wordمبسافات مفردة بني االسطر وبحجم خط ( )14نوع
( ،)Simplified Arabicاما بالنسبة للبحوث باللغة االنكليزية فيكون الخط نوع ( )Time new Romanوبحجم ( )14وعىل وجه
واحد من ورق قياس ( )A4عىل ان يتم تزويدنا بنسخة ورقية وقرص مدمج بعد التقييم .
 -5ال يزيـــد عــــدد صفحــــــات البحـث املقدم عن ( 20صفحة) مبا يف ذلك الجــــداول واملواد التوضيحية.
 -6يجب ان يتضمن البحث  :عنوان البحث  ،مستخلصاً باللغتني العربية واالنكليزية  ،الكلامت الرئيسية للبحث (،)Key Words
املقدمة ،منهجية البحث والدراسات السابقة ان وجدت  ،االطار النظــري  ،االطار العميل  ،االستنتاجات والتوصيات  ،قامئة املراجع.
 -7ال تزيد عــــــدد كلمــــــات املستخلص عن ( )200مئتي كلمــــــة  ،ويوضــــح فــي أعلــى املستخلــص (العريب واالنكليزي)
عنوان البحث  ،اسم الباحث  ،مكان العمل ( واملراسلة ان كان مختلفـــاً عن مكان العمل)  ،مـــــع وضـــع رقم أو رمز بشكل
نجمة (*) التي تربط بني االسم ومكان العمل .
 -8ترقم الجداول واالشكال عىل التوايل حسب ورودها يف البحث  ،وتزود بعناوين .
 -9اإلشـارة الــى املصـــدر فـــي مــــنت البحث او الدراسة كام يأيت( :اسم الباحث ،السنة :رقم الصفحة).
 .10اإلشـــارة الــى املصدر كامال يف نهاية الدراسة حسب حروف االبجدية وفق السياق االكادميي املعتمد.
 .11يفضل استعامل وحدات القياس الخاصة بالنظام الدويل  Standard International Unitsيف البحث.
 -12بالنسبة للمراجـــع املأخـــوذة من الدوريات يجب ان يحدد رقم املجلد ورقم العدد وأرقام صفحات بداية ونهاية البحث.
 -13قد يُستخــــدم التذييل لتوضيــــح املعلومــــة وفــي هذه الحالة يُرقم التذييل لكل صفحة عىل حدة بأرقام متسلسلة.
 -14تخضع جميع البحوث املقدمة للنرش اىل االستالل باستخدام برنامج ( )Turnitinااللكرتوين عىل ان ال تزيد نسبة االستالل عن . %20
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ارشادات املؤلف
يجب ان تقدم ورقة البحث حسب القالب يف األسفل وعىل صيغة الربنامج : Microsoft Word
•العنوان الرئييس بولد حجم  14نوع (.)Simplified Arabic
•العنوان الفرعي عادي حجم  14نوع (.)Simplified Arabic
•العنوان الرئييس باللغة اإلنكليزية بولد حجم  14نوع (.)Time New Roman
•العنوان الفرعي باللغة االنكليزية عادي حجم  14نوع (.)Time New Roman
•االسم مع اللقب العلمي ومكان العمل والربيد االلكرتوين -:
•املستخلص باللغة العربية :
ان ال يتجاوز  200كلمة ويتضمن الكلامت الرئيسة للبحث.•املستخلص باللغة االنكليزية:
•املقدمة:
•املبحث االول  :منهجية البحث والدراسات السابقة أن وجدت.
•املبحث الثاين  :اإلطار النظري للبحث.
•املبحث الثالث  :اإلطار العميل (التطبيقي).
•املبحث الرابع ( :االستنتاجات والتوصيات).
•املراجع (املصادر) :
الخطة التدريبية لعام

22

2

91

	-تثبيت املصادر بالشكل االيت  ( :أسم املؤلف الكامل ,عنوان املصدر  ,سنة التأليف بالنسبة للكتاب أو رقم العدد
واملجلد بالنسبة للدوريات والسنة ومكان الطبع )
	-ترتيب املصادر كااليت  ( :الوثائق – الرسائل واالطاريح – الدوريات – الكتب – مواقع االنرتنيت )
•الجداول
	-يثبت عنوان الجداول اعىل الجدول بالصيغة االتية :
جدول رقم ( )١ويثبت عنوان الجدول اسفل رقم الجدول ويثبت مصدر الجدول اسفل الجدول
ويكتب املصدر كامال.
	-يثبت رقم الشكل اسفل الشكل بالصيغة االتية :
الشكل رقم ( )١ويثبت عنوان الشكل تحت رقم الشكل ويثبت
مصدر الشكل اسفل العنوان ويذكر املصدر كامال .ويستمر
تسلسل الرتقيم للجداول واالشكال من بداية البحث لنهايته.
•املعادالت
•ترقم املعادالت والنامذج بالتسلسل  ٣-٢-١حيثام ذكرت يف البحث.
•املالحق
مالحظة :
•يتم استخدام الرتقيم بالشكل االيت يف البحث:
.1
١.١
١.١.١
وهكذا
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