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وط و  ن شر ن العراقيي  ي موقع شبكة االقتصاديي 
ن
 قواعد النشر ف

 
ي اطار الجهود الرامية

 
لنشر الثقافة االقتصادية وللنهوض بمستويات البحث والنشر العلمي  ف

شبكة  هيئة تحرير موقع  رحب ت نحو تأسيس مرجعية اقتصادية وتماشيا مع اهداف الشبكة 
ي مجاالت العلوم االقتصادية واالجتماعية  االقتصاديي   العراقيي   بكتابات

 
بكل ما  الباحثيي   ف

ي مختلف أشكاله ضمن  واالجتماعي  الشأن االقتصادييتعلق ب
 
 التالية:  ضوابط النشر والحوارف

  

م كاتب البحث اوالمقال  .1 ي وثانيها يلت  
بأتباع االصول العلمية واولها وضوح المنهج البحث 

اهي    الفصل التام بي   عرض الوقائع والبيانات بدقة وامانة علمية وتعزيزها بالتر

ي عىل أساس االجتهاد الشخصي النظري 
والمصادر، وبي   التقييم الموضوعي المبث 

 ي والحكم التقديري. والتجارب المهنية للباحث ، أي التميت   بي   الحكم التقرير 

امج  .2 يعات والخطط والتر م الكاتب بقواعد النقد العلمي الذي يقترص عىل نقد التشر يلت  

والسياسات واالجراءآت بغض النظر عن االحزاب واالشخاص الذين يقفون خلفها 

 لتفادي شخصنة وتسييس النقد. 

م الكاتب بتجنب الخطابات التعبوية والشطحات المهنية وتوجيه ات .3 هامات وكلمات يلت  

اب وهيئات الدولة والهيئات 
ّ
نابية اىل الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكت

 االجتماعية وسائر الناس. 

يحق لهيئة التحرير ان تطلب من الكاتب ان يعيد النظر بما يكتبه ويحق لها ان تجري  .4

رفض النشر تعديالت عىل نص أي بحث ومقال لضمان الجودة العلمية، كما يحق لها 

وط المطلوبة.  ي حالة عدم توفر الشر
 
 ف

ي جميع وسائط التواصل للشبكة )منتدى الحوار لالعضاء والقراء  .5
 
م المشاركون  ف يلت  

ونية( بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها  وزوار المواقع االلكت 

ي النقاش، ويمن
 
ع ذكر اسماء المطروحة، وبعدم المساس بكرامة الكتاب والمشاركي   ف

اب وهيئات الدولة والهيئات 
ّ
الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكت

 االجتماعية وسائر الناس والتعرض لهم بكلمات نابية ومشينة. 

م المشاركون بتجنب ذكر معلومات غت  مؤكدة وتروي    ج اشاعات مفتعلة   .6 كما يلت  

وتجنب التحريض عىل االخر وعىل احزاب وتيارات سياسية متنافسة أو عىل قوميات 

 واعراق واثنيات وطوائف اخرى 
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يحق إلدارة تحرير الشبكة ان تطلب من القارئ او الزائران يراجع ما يكتبه بما يتناسب  .7

وابط المشار اليها اعاله أو أن تحجبه إذا كان غت  مناسب أو متعارض مع مع الض

ضوابط النشر والحوار للشبكة وال تتحمل الشبكة أي مسؤولية قانونية أو معنوية 

 حيال صاحب البحث والمقال والتعليق. 

 لموقع شبكة االقتصاديي    بحثيجب أن تكون المقالة أو الدراسة أو ال .8
ً
ة أصال

ّ
معد

ي 
 
ها ف . تعتذر هيئة التحرير عن نشر أية مقالة أو دراسة أو حوار سبق نشر العراقيي  

ي 
ون  ي موقع إلكت 

 
 خرأ مجلة أو ف

ي موقع تقدم مسودات النصوص  .9
 
 Word.docxكملف وورد الشبكة  المعروضة للنشر ف

 .  االصلية وليس الهندية المستوردةوتستخدم األرقام العربية، قابلة للنسخ واللصق

ي دي أف او باور بوينت ماعدى كونها مرققات للبحث و  التقبل ملفات اخرى مثل نر

 االصىلي 

 بلغة واضحة متماسكة، بعيدة من الحشو والتعميمات  .11
ً
يجب أن يكون النص مكتوبا

 .واألحكام المسبقة غت  المسندة باألدلة أو نتائج بحوث سابقة

 بالموقع الحاىلي للكاتب والكاتبة .11
ً
( العلمي  )اللقب تضم الورقة تعريفا ي

، أو العنوان الوظيف 

 .مع صورة رقمية للكاتب/ة قابلة للنسخ

: تذكر المراجع والمصادر بدقة  .12  أكاديمية كما يىلي

، اسم بالنسبة للكتب: اسم مؤلف الكتاب، عنوان الكتاب .13 ، تاري    خ النشر ، مكان النشر

، مع ذكر رقم الصفحة عند االقتباس أو اإلشارة.   الناشر

للمجالت: اسم كاتب المقال، عنوان المقال، رقم العدد، تاري    خ صدور العدد، بالنسبة  .14

 .رقم الصفحة

ي حال   .تغطي المعلومات الخاصة بالمصدر ومتسلسلة تكون الهوامش مرقمة .15
 
ف

ونية يجب أن تكون الروابط    كاملة ويمكن الوصول إليها. استخدام الروابط اإللكت 

ي إىل .16
ون  يد اإللكت  :  هيئة التحرير  ترسل الورقة بالتر   عىل العنوان التاىلي

info@iraqieconomists.net  

 ال يدفع الموقع أية مكافآت مالية للكتاب.  .17

 

.  يسمح االقتصاديي    لشبكة محفوظة النشر  حقوق ط النشر  بإعادة العراقيي   إىل  اإلشارة بشر

 .المصدر
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