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 بالمجلة قواعد النشر

   سياسة النشر:

تعنى المجلةةب شن ةةب ال اةةيل االةةتلب الملليشةةب شةةبلل لتإل العبشتةةب ذاك جلت  ةةب  ذ ةة ل  

الللب  ذملخصبت البسبئل الجبمعتب ذاللقبر ب العلمتب  في أي حقل مةةإل الاقةةيت  ات مباجعبت  

الصلب شبلعليم المبلتب ذاللجبر ب  ذتبحب المجلب شن ب ال ايل اللي مةةإل نةة  نب أم تعمةةل  لةةى 

تطي ب النظب ب اكدار ب  ذإثباء ممبرسبتنب. ذتعطى ااذلي ب لل ايل اللي تقدم الاليت العلمتةةب 

 للم لالت اكدار ب اللي تياجننب المنظمبت. ذالعملتب

ذ علمد قبار ق يت ال ايل المقدمب للن ب  لى تيلتب هتئب اللاب ب ذالمالمتإل؛ حتةة  

. ذ سلند المالمةةيم فةةي قةةباراتنم شبلنسةة ب للالةةتم ال اةة  إلةةى سب ب     لم تالتم ال ايل تالتمب  

ب لنلبئجه  ذمدى ألبلب أفلةةبر ال اةة  مدى ارت بط ال ا  شاقل المعبفب ذالقتمب العلمتب ذالعملت

ذميضي ه  ذدقب اادشتبت المبت طب شميضيع ال اةة  ذنةةميلنب  ذ لةة  شبكضةةبفب إلةةى سةةالمب 

 ةة ا ذ  ذسةةالمب أسةةليل تالتلنةةب   المننج العلمي المسلخدم في الدراسب  ذمدى مالءمب ال تب بت

نظتم أسليل العبض مةةإل النلبئج الننبئتب لفبضتبت ال ا   ذسالمب تمدى دقب ذنميت ذتفستب  

  ذدقةةب اتسةةلنلبجبت حت  لتبغب اافلبر ذل ةةب ال اةة  ذجةةيدا الجةةداذت ذاانةةلبت ذذضةةيحنب

رلةةتنب فةةي حقةةيت المعبفةةب ذالليلتبت ذغتبهب مإل المعب تب اللي تضةةمإل   ةةب شاةةيل  لمتةةب 

. . ذتقيم هتئب اللاب ب شةةرجباء تقتةةتم م ةةدئي لل اةة  المقةةدم شمجةةبد ذلةةيلهالمعنتب شنب المجلب

ذفي حبت  دم منبس ب ال ا  للن ب  تقيم المجلب شرخطةةبر ال بحةة  شةة ل . أمةةب شبلنسةة ب لل اةةيل 

المق يلب  فلبسل إلى اثنتإل مإل المالمتإل للقتتمنب تقتتمةةب  سةةب ب   ذ خطةةب ال بحةة  شةة ل . ذت ةة ت 

  هتئب اللاب ب الجند الالزم كتمبم  ملتب اللالتم ذالليلل إلى قبار ش  م  ل شا  مقةةدم شاتةة 

  لم اخلصبر اليقت الالزم ل ل  إلى أد ى حد مملإل.

  

 قواعد تسليم البحوث

  

ملضةةمنب الجةةداذت ذالبسةةيم ال تب تةةب مةةإل ال اةة   شبفةةن  سةةخب إلللبذ تةةبم ال بحةة  ي قةة  .1

اكلللبذ ةةةةي للمجلةةةةب   الميقةةةةن ةةةةإل طب ةةةة   ذاانةةةةلبت اك ضةةةةبحتب ذالمعةةةةبدتت

https://cfdj.journals.ekb.eg 

مبافقب  لل ا    فتد ش م ال اةة  وأذ مةةب   ةةبشنهس لةةم  سةة     ةةب   ذلةةم    قدم ال بح  خطبشب   .2

جنةةب أخةةبى إت شعةةد ات لنةةبء مةةإل ل قدم للن ب لةةدى جنةةبت أخةةبى  ذأ ةةه لةةإل  قةةدم للن ةةب  

 إجباءات اللالتم. 

 ن  ةةي أم تالةةيي الصةةفاب ااذلةةى مةةإل ال اةة   لةةى  نةةيام ال اةة   ذاسةةم ال بحةة  أذ  .3

  ذالعنيام  ذرقةةم النةةبتر  ذرقةةم الفةةب د وإم ذجةةدس.   ذاللخصصال بحثتإل  ذجنب العمل

ذلضمبم السب ب اللبملب لعملتب اللالتم   ن  ي  دم   ب اسم ال بح  أذ ال بحثتإل في للب 

 ال ا   أذ أ ب إنبرات تل ر  إل هي لنم. 



 با ى أم  ليم ال ا  ملليشب  شل ب  بشتب أذ إ جلت  ب سلتمب ذاضاب ذمب  ا  ذش سةةليل  .4

 13مقةةب   Times New Romanنيع خط ذش 20تبم . ذمط ي ب  شمسبفب  لمي حتبدي

لل اةةيل المقدمةةب شبلل ةةب  13مقةةب   Times New Romanلل اةةيل العبشتةةب   أشةةت 

. ذأم ذمةةإل أسةةفل ولةةفبس  س مةةإل أ لةةى6اك جلت  ب   لى أم تليم المسبفب شتإل الفقةةبات و

 لةة  المباجةةن س  لمةةب  شمةةب فةةي 10000 - 8000 لةةباذع  ةةدد  لمةةبت ال اةة  شةةتإل و

 Keyذالنيامش ذالجداذت ذاانلبت ذالمالح   شبكضةةبفب إلةةى إدراط مصةةطلابت  لمتةةب

Words س  لمبت.6ت  لجبذز  ددهب و 

إ ا اسلخدم ال بح  قبئمب اسل ب ب أذ غتبهب مإل أدذات جمن ال تب بت  فعلى ال بح  أم  قدم  .5

 ا  أذ مالحقه. سخب  بملب مإل تل  ااداا إ ا لم تلإل قد ذردت في للب ال 

 جب  لى ال بح  وال بحثتإلس الل  د مإل لةةاب مسةةيدا ال اةة  ذسةةالملنب مةةإل أ ةةب أخطةةبء   .6

 إمالئتب أذ  اي ب ق ل تقد منب إلى المجلب.

 إلى مؤلفتنب ك بدا تنظتمنب.  تُعبدال ايل اللي ت تلل م شقيا د الن ب  .7

المةةتإل ذ خطةةب مقةةدم تعل ب ااشابل مق يلةةب للن ةةب شبلمجلةةب  قةةب إجبزتنةةب مةةإل لجنةةب الم .8

ال ا   أمب إ ا طل ت لجنةةب المالمةةتإل إجةةباء    قب ات لنبء مإل تالتمال ا  شن   اكجبزا  

إخطةةبر    الفلةةبا اللةةي  ةةلماللعد الت المطليشب خالت    اسلتفبءشع  اللعد الت  فعلى ال بح   

 .  ب  ظبم المجلب  شنب

 لتةةه الافةةبى  لةةى القةةتم   با ي ال بح  أخالقتبت ال ا  العلمي  ند إ ةةداد شاثةةه  ذ جةةب .9

ذاا ةةباا اتجلمب تةةب الامتةةدا فتمةةب  ن ةةب   ذتقةةن مسةةئيلتب الراء ذلةةاب المعليمةةبت 

ذال تب ةةبت اللةةي تلضةةمننب المةةياد المن ةةيرا شبلمجلةةب  لةةى مؤلفنةةب  ذت تع ةةب تلةة  الراء 

 شبلضبذرا  إل الللتب أذ هتئب تاب ب المجلب.

 شاةةبل العلمتةةب  ذفةةيلتنب في إ داد ذ لبشةةب ات با ي ال بح  االيت العلمتب الملعبرا   .10

 مجبت الليثت  ذاكنبرا إلى المصبدر خبلب التي 

 وس عمبئب ذخمسيمس  لمب مإل  ل مصدر. 750ت    د مجميع مب  ُنقل حبفتب   إل  ▪

 لمةةب  فةةرم  لةة   لطلةةب الاصةةيت  لةةى  750إ ا زاد النقةةل الابفةةي مةةإل المصةةدر  ةةإل  ▪

 رس ذتُبف  في مالح  ال ا .ميافقب خطتب مإل النبنب والمؤل

 جب أم  لطبش  النص المنقيت تطبشقب  حبفتب  من النص االلي  ذ يضةةن شةةتإل  الملةةي  ▪

تنصتص "...." إ ا  بم الةةنص المنقةةيت  قةةل  ةةإل أرشعةةتإل  لمةةب  ذ يضةةن شخةةط ممتةة  

 ذمنفصل  إل النص شمسبفب سطب إل إ ا زاد  إل أرشعتإل  لمب في النص االلي.

ل   جةةب أم  لطةةبش  مالةةيى ▪ بد لةةتبغلنب مةةإل ق  ةةا اافلةةبر المقل سةةب مةةإل المصةةبدر ذالُمعةةا

 ال بح  من ماليى اافلبر في النص االلي.

في حبلب النقل   جب   ب اسم ال بح  ذسنب الن ب ذرقم الصفاب اللي تم النقل مننب من  ▪

اسةةم ال بحةة  تيثت  المصدر في قبئمب المصةةبدر  أمةةب فةةي حبلةةب اتقل ةةب   فتجةةب   ةةب  

 ذسنب الن ب من تيثت  المبجن في قبئمب المباجن.

 



 :االشتراطات الشكلية إلعداد البحث

 ترقيم البحوث •

تعطى الصفابت  لنب أرقبمب  ملسلسلب شمب في  ل  الصفابت اللي تاليي  لةةى الجةةداذت 

 ذاانلبت ذالمالح  ذالمباجن. ذت  ن  ي تبقتم أج اء ال ا  أذ  نبذ نه الفب تب.  

 ملخص البحث •

س  لمب  لى لفاب منفصلب ق ةةل 500 جب أم  بف  شبل ا  ملخص ت تلجبذز  لمبته و

النص. ذ جب أم  للب  نيام ال ا   لى لفاب الملخةةص ذالصةةفاب ااذلةةى فةةي ال اةة  دذم 

 اسم ال بح  أذ أ ب معليمبت  نه.  ب  

 الجداول واألشكال •

  ذ لم تبقتم  ل جدذت أذ نةةلل   ن  ي ط ب ب الجداذت ذاانلبت  ل في لفاب منفصلب

 .ماليا ل لل  دت  لى  ا أسفل لجدذت أذأ لى ا  نيام  شبكضبفب إلى   ب

 االقتباسات واإلشارة إلى المراجع: •

ت تسلخدم النيامش ل بض اكنةةبرا إلةةى المباجةةن اللةةي  سل ةةند شنةةب ال بحةة   ذإ مةةب 

ب الن ةةب شةةتإل قيسةةتإل   لةةى   ب اسةةم المؤلةةر ذسةةنش لعتإل اكنبرا داخل ال ا  إلى أي مبجن  

 الناي التي 

س 2018 ذالخةةةيلي ر ةةةبمس  و2019  يمنصةةةيرالشبلنسةةة ب لمؤلةةةر ذاحةةةد أذ اثنتإل و -

 س Rose & Anastasio, 2019و س ,Adams, 2017و

 سKotler, 2018: 230س  و72  2019   جيداذفي حبت اكنبرا المبجعتب الماددا و -

 ,Sherry et alس  و2020ذآخةةبذم   ذياللبداذفي حبت أ ثب مإل اثنتإل مإل المةةؤلفتإل و -

 س 2016

 س  2018  2016    ي دذفي حبت اكنبرا إلى أ ثب مإل مبجن للمؤلر  فسه و -

ذفي حبت   ب اسم المؤلر في لةةلب ال اةة   با ةةى  ةةدم تلةةبار  ثب تةةب داخةةل القيسةةتإل   -

Smith (2013) 

 س. 2020  نينب؛  2019  أشي سعداذفي حبت تعدد المؤلفتإل الم بر إلتنم و -

ذفي حبت تعدد اا مبت للمؤلر  فسه فةةي العةةبم  فسةةه   ةةلم إ طةةبء الاةةبذا أ  ل ذهلةة ا  -

 س Yang, 2017aأس  2018   السلنليللل  اا مبت و

 :المراجع •

تيضن المباجن في لفابت مسلقلب تات  نيام المباجن في  نب ةةب ال اةة   ذتلضةةمإل 

تب المباجن العبشتب  لنب في  نب ب قبئمب المباجن اا مبت اللي أنتب إلتنب في للب ال ا . ذتب

ثةةم اتسةةم ااختةةب   ثةةم ااذسةةط  للمؤلةةر  ال ا  ط قب  لللبتتب ااشجدي  ذ با ى   ب اتسةةم ااذت

  ثةةم شةةتإل قيسةةتإل    ذ يضن تةةبر ا الن ةةب شعةةد اسةةم المؤلةةر والمةةؤلفتإلس م بنةةباواسم العبئلبس

  ف رقبم لفابت المقبت. ذ ل ن سوشتإل قيستإل   نيام المقبت  فبسم الدذر ب  فبقم المجلد  ذالعدد

  ب اللقب واسم العبئلبس للمؤلر ثم الاةةبا ااذت مةةإل اتسةةم ااذت شخصيص المباجن ااجن تب  

ذالثب ي شابذا   تبا  ذ يضن تبر ا الن ب شعد اسم المؤلر والمؤلفتإلس م بنبا شتإل قيسةةتإل  

 .تإلس  ف رقبم لفابت المقبتثم  نيام المقبت  فبسم الدذر ب  فبقم المجلد  ذالعدد وشتإل قيس



ذ جب أت تاليي قبئمب المباجن  لى أي مبجن لم تلم اكنبرا إلته ضةةمإل ال اةة .  مةةب 

 جب   ب أسمبء الدذر بت الم بر إلتنب في ال ا  شبللبمةةل مةةإل غتةةب اخلصةةبر. ذفةةي حةةبت تعةةدد 

ل تيار ا   بهب. اا مبت الم بر إلتنب للمؤلر  فسه  لم تبتت نب في قبئمب المباجن ط قب  للسلس

 ذتبتب المعليمبت الملعلقب شبلمباجن  مب في اامثلب التتب 

أثةةب  بجسةةتب المةةد ب إل  لةةى ت نةةي مب ذسةةتنم   س2015اللةةبداذي  ومصةةطفى مامةةد  -

قةةب لت لةةبط   المجلةةب العبشتةةب لةةدذر شعةة  المل تةةبات اليسةةتطب  دراسةةب  للسلي تبت المعي 

 .387-349   الثبل   العدد  الثب ي ذالع بذمللعليم اكدار ب  المجلد 

 س.2015 لى أم  ُللب في ملإل ال ا  واللبداذي   

Al kerdawy, M. M. (2016). The Relationship between Human Resource 

Management Ambidexterity and Talent Management: The Moderating 

Role of Electronic Human Resource Management, International Business 

Research, 9(6): 80-94. 

 وفي حالة تعدد الباحثين:

س  تطةةي ب أ مةةي ط لقتةةب  أثةةب رأ  المةةبت الفلةةبي 2011شيقجب ى  ومامد فالق ذجنبت  -

 لةةى  فةةبءا ااداء فةةي منظمةةبت اا مةةبت  شاةة  مقةةدم فةةي المللقةةى الةةدذلي  رأ  المةةبت 

 14 -13د ثةةب  الفلةةبا مةةإل ال  ةةبى فةةي منظمةةبت اا مةةبت العبشتةةب فةةي اتقلصةةبد بت الا

 د سم ب.

 س.2011 لى أم  ُللب في ملإل ال ا  وفالق ذشيقجب ي   

- Olmedo-Cifuentes, I. and Martínez-León, I.M. (2014). Influence of 

management style on employee views of corporate reputation. 

Application to audit firms, BRQ Business Research Quarterly, 17(3): 

223- 241. 

 ,Olmedo-Cifuentes and Martínez-León) لةةى أم  ُللةةب فةةي مةةلإل ال اةة  

2014) 

- Sweeney, J., Soutar, G. and Mazzarol, T. (2014). Factors 

enhancing word-of-mouth influence: positive and negative service-

related messages, European Journal of Marketing, 48(1/2): 336- 

359. 

 (Sweeney et al., 2014)   لى أم  ُللب في ملإل ال ا 



 الهوامش •

 فضل اكقالت مإل اسةةلخدام النةةيامش إ ا  ةةبم شبكملةةبم تضةةمتإل مالي بتنةةب فةةي لةةلب 

ال ا . ذتط ن النيامش شمسبفلتإل شتإل ااسطب  مبقمب شبللسلسةةل حسةةب ذرذدهةةب فةةي ال اةة   

   ذتيضن في  نب ب ال ا   ق ل قبئمب المباجن.ذ لى أذراق منفصلب

 بذة عن المؤلف )المؤلفين(ن •

 لمةةب  لةةى اا ثةةب ت ةةتإل آخةةب درجةةب   50 قدم من ال ا     ا  إل  ل مؤلر فةةي حةةدذد  

 لمتب حصل  لتنب  ذاسم الجبمعب اللي حصل مننةةب  لةةى الدرجةةب العلمتةةب ذالسةةنب  ذاليىتفةةب 

ب اللةةي  عمةةل لةةد نب ذالمجةةبتت البئتسةةب تهلمبمبتةةه الابلتةةب  ذالمؤسسةةب أذ الجنةةب أذ الجبمعةة 

 ال اثتب.

 مراجعات الكتب •

تن ةةةب المجلةةةب مباجعةةةبت الللةةةب مةةةإل اكلةةةدارات الاد ثةةةب  ات العالقةةةب شبل ةةةبحثتإل 

س A4ذالممبرستإل لتدارا في الةةيطإل العبشةةي  ذتقةةدم المباجعةةبت مط ي ةةب  لةةى ذرق مقةةب  و

 شمسبفلتإل شتإل ااسطب.

 معيةملخصات الرسائل الجا •

تن ةةب المجلةةب ملخصةةبت البسةةبئل الجبمعتةةب ورسةةبئل الةةد ليرا  ذالمبجسةةلتبس اللةةي تةةم 

ذالمجبتت  ات الصةةلب  ذ ةةلم إ ةةداد  المبلتب ذاللجبر بإجبزتنب شبلفعل  الملصلب شاقيت المعبفب 

 الملخص شمعبفب لبحب البسبلب  ذت  لجبذز  دد لفابت الملخص خمد لفابت.

 التقارير عن المؤتمرات •

بحةةب المجلةةب شن ةةب تقةةبر ب مةةيج ا  ةةإل المةةؤتمبات ذالنةةدذات ذالالقةةبت النقبنةةتب ت

 الاد ثب ات عقبد  ذاللي تلصل ميضي بتنب شياحد أذ أ ثب مإل مجبتت اهلمبم المجلب.

 قواعد عامة •

 تؤذت جمتن حقيق الن ب للمجلب.   ▪

ال ا    مةةب  مإل العدد المن ير شه  شنسخبللل لبحب شا  أجت  للن ب    تقدم المجلب مجب ب   ▪

 منه.   بتمسلخبج شخمد  ذد  

المياد اللي تلضمننب ال ايل المن يرا تع ب  إل آراء ألابشنب  ذت تع ب شبلضبذرا  ةةإل  ▪

 رأي المجلب. 

لمتةةب للدراسةةبت ذال اةةيل تاب ب المجلةةب الع  مد بتيجه المباسالت الملعلقب شبل ايل إلى   ▪

 .  المبلتب ذاللجبر ب

 االتصال بالمجلة:

 لةةى العنةةيام   بئب رئتد اللاب ب ذالمد ب اللنفت ي للمجلةةبلمباسالت شبسم تيجه جمتن ا •

 اللبلي 
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