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 :التالیة الشروط على نوافق/ أوافق 
 ترخیص بموجب الوقت نفس في المرخص العمل مع األول للنشر المجلة حق ویمنح النشر بحقوق) المؤلفون/المؤلف( فظیحت  -

 .المجلة ھذه في األولي والنشر العمل بتألیف اإلقرار مع العمل بمشاركة لآلخرین یسمح الذي اإلبداعي المشاع نسب
على (اقدیة إضافیة منفصلة للتوزیع غیر الحصري لنسخة المنشورة من العمل قادر على الدخول في ترتیبات تع) المؤلفون/المؤلف( -

 .في ھذه المجلة ، مع إقرار نشرھا األولي)سبیل المثال ، نشرھا في مستودع مؤسسي أو نشرھا في كتاب
 موقع على أو ؤسسیةالم المستودعات في المثال، سبیل على" اإلنترنت عبر عملھم نشر على یشجعو ) المؤلفون/المؤلف( یُسمح  -

 المبكر االستشھاد إلى باإلضافة مثمر، تبادل إلى ذلك یؤدي أن یمكن حیث التقدیم، عملیة وأثناء قبل ")مھ(بھ  الخاص الویب
  .للعمل المنشور

یة بموجب ھذه الوثیقة أن المادة المقدمة في المقال، ال تحتوي وال تتضمن مواد مأخوذة من مصادر أخرى محم )نشھد( أشھد -
بطریقة صحیحة تشیر إلى  ووثقتوما أدرج في ھذه الورقة من مادة مقتبسة، قد تم تحدیدھا بوضوح . والنشر الطبعبحقوق 

  .المصدر األصلي في األماكن المناسبة
دم سابقا وأتعھد بعدم تقدیمھ مرة أخرى إلى أیة جھة ، لم یقبمجلة بحوث االدارة واالقتصادأن المقال المقدم للنشر  )نشھد(أشھد  -

  .بحوث االدارة واالقتصادأخرى وفي أي مكان آخر في حالة قبول نشره بمجلة 
  

  ...................................................................................................:المكان والتاریخ
  
  

ً یرجى إرسال نسخة م*  إلى رئیس ) الخ..عن طریق الماسح الضوئي، تطبیق ھاتف ذكي (ن ھذا اإلقرار ممسوحة ضوئیا
   .)Copyright@merj.dz(: بحوث االدارة واالقتصادلمجلة النشر و التألیفالخاص بحقوق  التحریر عبر البرید اإللكتروني


