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  :                    وفقاً لألحكام التالية   ة           جامعة مصرات  -           كلية اآلداب   -                   قسم اللغة الفرنسية              التي تصدر عن    "        شمالجنوب "    جمللة                     يكون النظام األساسي
1

 :يقصد باأللفاظ التالية المعاني المقابلة لها
  . "        شمالجنوب "                  النظام األساسي جمللة    :      النظام
  . « Norsud  »         شمالجنوب      مجلة    :    اجمللة
  .        شمالجنوب                     اللجنة االستشارية جمللة    :      اللجنة
  .        شمالجنوب             ة تحرير مجلة  ئ  هي  :          ة التحرير أ  هي

  .                  قسم اللغة الفرنسية  :       العلمي      القسم 
  .     اآلداب     كلية    :      الكلية
  . ة            جامعة مصراتـ  :        الجامعة

  . "        شمالجنوب "                رئيس تحرير مجلة   :             رئيس التحرير
  . "        شمالجنوب "                مدير تحرير مجلة   :             مدير التحرير

  .                                          اللغوية واألدبية باللغتين الفرنسية والعربية                    البحوث أو الدراسات  :               األعمال العلمية
2

                                      فـي علـوم اللغـة واألدب بـاللغتين الفرنسـية                               مـة تعنـب بنشـر البحـوث والدراسـات                          مجلة علمية نصـ  سـنوية محكّ   : "        شمالجنوب "     مجلة 
                       ، والتواصل مـ  الحاـارات                   البحث العلمي الجاد            للمساهمة في    ة     مصرات      جامعة   -     آلداب       كلية ا  -                   قسم اللغة الفرنسية         تصدر عن    ،        والعربية

  .                      مجمعة في مواعيد مختلفة   و أ                      أن تصدر في أعداد خاصة        ويجوز   ،                   ثقافات الفرانكفونية   وال
3

  :                          تهدف اجمللة إلب تحقيق التالي
 . الفرانكفونيالعالم العميقة ب جادة اللغات األجنبية والمعرفةالوعي بإ .1
 . تعزيز الحوار وتالقح األفكار وفهم اآلخر والتواصل معه .2
 . والحاارات العريقة علب ضفتي المتوسط باقة من الثقافاتجسر يواكب ويوائم بين  بناء  .3
والعربية في مجاالت علوم اللغة كالدراسات الصوتية و  الفرنسيةفتح قنوات اتصال بين األكاديميين والخبراء والبحّاثة باللغتين  .4

عالوة علب نشر النتاجات اإلبداعية كالشعر  النقدية والتحليلية األدبية، تعلم اللغات األجنبية والدراسات الترجمة واللسانيات وميدان
 .والقصة القصيرة

  .                                                                       نشر األعمال العلمية المقدمة للمؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال تخصصها  . 5
4

  .    اجمللة    تي  لغ   ما        عربية ه                فرنسية واللغة ال        اللغة ال
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5

  :                               يتكون الهيكل التنظيمي للمجلة من
  .    اجمللة         ة تحرير ئ  هي  –   1 
  .      للمجلة                  اللجنة االستشارية  –   2 

6

  :            ة التحرير من ئ        تتكون هي
        يكـون مـن           ويشـتر  أن                                         ويتم تكليفه وفقاً للمعمول به في الجامعة                     قسم اللغة الفرنسية                  تم تسميته من مجلس  ت              رئيس التحرير و  .  1

  .             قارّين بالقسم            ة التدريس ال ئ        أعااء هي                    حملة الدكتوراه، ومن 
                                ويتم تكليفه وفقـاً للمعمـول بـه فـي                             بعد التشاور م  رئيس التحرير                                        وتتم تسميته من مجلس قسم اللغة الفرنسية   :             مدير التحرير  .  2

  .                                          يكون من أعااء هيئة التدريس القارّين بالقسم      عل أن         الجامعة 
7

  :                 ة التحرير بما يلي ئ       تختص هي
  .                                                 تلقي األعمال العلمية المراد نشرها في اجمللة وتبويبها  . 1
  .    فيها        شئونها                                       تلقي نتائج تقييم األعمال العلمية وإجراء   . 2
  .      صنيفها                                                      اختيار األعمال العلمية المستهدفة للنشر في أعداد اجمللة وت  . 3
  .                                                       عدد النسخ المطلوب طباعتها من اجمللة ومتابعة أعمال الطباعة        اقتراح  . 4
  .                                    العمل علب نشر أعداد اجمللة الكترونياًّ  . 5
  .                                                                  التواصل م  أصحاب األعمال العلمية في كل ما يتعلق بشؤون نشرها في اجمللة  . 6
  .                                                                إعداد النماذج الخاصة بتقييم األعمال العلمية المقدمة للنشر في اجمللة  . 7
  .                      األعمال العلمية في اجمللة                إعداد ضوابط نشر   . 8

  .        لكترونية إل                                    تحديد عناوين مراسلة اجمللة البريدية وا  . 9
8

  .                                                                        إحالة األعمال العلمية الواردة للمجلة للتقييم والتواصل م  المعنيين بالخصوص  . 1
  .     إليهم                                                                إخطار أصحاب األعمال العلمية بنتائج تقييم األعمال السلبية وإحالتها   . 2
  .                                                                               منح إفادات ألصحاب األعمال العلمية بشأن نشر أعمالهم أو قبولها للنشر بناء علب طلبهم  . 3
  .                                      ة تحرير اجمللة ولجنتها االستشارية لالنعقاد ئ       دعوة هي  . 4
  .                                      اإلشراف علب العمل اإلداري والفني في اجمللة  . 5
  .        ؤون اجمللة                                                       الواردة للمجلة والرد عليها ومخاطبة الجهات فيما يتعلق بش          المراسالت     تلقي   . 6
                                                   ت واجملالت محلياًّ وعربياًّ ودولياًّ والعمل علب تسجيل  ا                                                                     التواصل م  الهيئات العلمية والمواق  اإللكترونية المعنية باعتماد الدوري  . 7

  .                                            اجمللة واعتمادها وفقاً للنظم المعمول بها لديهم
          وأبحاثهـا                علـب نشـر أعمالهـا                والتنسـيق معهـم   لـة                                                                       التواصل م  منظمي المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل في مجـال تخصـص اجمل  . 8

  .                    في أعداد خاصة للمجلة



3 

 

 اللجنة االستشارية(  9) مادة 
       يسـتعان  و   ،                                          لما يتمت  به أعاائها مـن مكانـة علميـة مرموقـة   ؛         ة التحرير ئ                                            للمجلة لجنة استشارية تقدم المشورة والرأي لهي

             ة التـدريس مـن  ئـ                                             والعمل علب تطويرها، وتتكون من عـدد مـن أعاـاء هي                                       ة التحرير في رسم السياسة العامة للمجلة  ئ             بها من قبل هي
                                                                                                           العــاملين بالكليــة أو مــن ميرهــا مــن الكليــات ال يقــل عــددهم عــن ثالثــة أعاــاء ال تقــل درجــتهم عــن أســتاذ مســاعد يــتم اختيــارهم 

  .             درجات العلمية                                                        يتولب رئاستها أعالهم درجة علمية وأقدمهم فيها إذا تساوت ال               هيئة التحرير،                وتسميتهم بمعرفة 
 اختصاصات اللجنة االستشارية(  11) مادة 

  :                 أداء اجمللة ومن ذلك       تطوير                                        بكل ما من شأنه تقديم المشورة والعمل علب                        تختص اللجنة االستشارية
  .               اقتراح المقيمين   . 1
  .         ة التحرير ئ                                                       إبداء المشورة العلمية والفنية في كل ما يعرض عليها من هي   . 2
  .                          رسم السياسية العامة للمجلة   . 3

 مراسلة اجمللة(  11) مادة 
  .      ف اجمللة ال                       ة التحرير وتعلنها علب م ئ                                                                  تكون مراسالت اجمللة باسم رئيس تحرير اجمللة وعلب العناوين التي تحددها هي 

 اختصاصات مدير التحرير(  12) مادة 
  :       لب األخص                                                     يتولب مدير تحرير اجمللة تسيير األمور اإلدارية باجمللة وله ع

  .                        تنظيم مراسالت اجمللة وحفظها  . 1
  .                            فتح الملفات الالزمة لعمل اجمللة  . 2
  .                             استالم بريد اجمللة وتبويبه وعرضه  . 3
  .                           ة التحرير واللجنة االستشارية ئ                       تدوين محاضر اجتماعات هي  . 4

 الموارد المالية للمجلة(  13) مادة 
                                             رئـيس التحريـر ومـدير التحريـر والمقيمـين والمصـحح         مكافئات     صرف            بما في ذلك                   من إدارة الجامعة        بالكامل           تمول اجمللة  

  .      اللغوي
 تقييم األعمال العلمية(  14) مادة 

                                                                                                          تخا  األعمـال العلميـة المقدمـة للنشـر فـي اجمللـة للتقيـيم السـري مـن قبـل أسـاتوة متخصصـين وفقـاً لقواعـد وضـوابط التقيـيم 
   (. " 1 "     ملحق  )                      المرفقة م  هوا النظام 

 اجمللة ضوابط النشر في(  15) مادة 
   (. 2 )                                                                                     تقدم األعمال العلمية للنشر في اجمللة وفقاً لقواعد النشر المرفقة م  هوا النظام، ملحق رقم 

 حقوق الطب  والنشر(  16) مادة 
                                                           فال يجوز نشرها أو االقتباس منها أو إعـادة طبعهـا إال بعـد الحصـول               جامعة مصراته ل                            حقوق طب  اجمللة ونشرها محفوظة  

  .       ير اجمللة ر    ة تح ئ                   علب إذن كتابي من هي
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 حقوق اجمللة(  17) مادة 
   ،                             واجمللة ميـر ملزمـة بردهـا ألصـحابها   ،                                                                    األعمال العلمية المقدمة للنشر في اجمللة تصبح من حق اجمللة نشرت أم لم تنشر 

                                                                                               تبويب األعمال المقبولة للنشر وتوزي  نشرها علب أعداد اجمللة وفقاً لما تراه من حيث الترتيـب والتنسـيق                  ة التحرير وحدها ئ       كما لهي
  .                 وتحديد موعد النشر

 المسؤولية عن األعمال العلمية(  18) مادة 
         وال إدارة     داب                              قسـم اللغـة الفرنسـية وال كليـة اآل             ة التحريـر وال  ئـ                                              األعمال العلمية المنشورة فـي اجمللـة ال تعكـس ر يـة هي 

  .                                                                   الجامعة، فأصحابها وحدهم من يتحملون المسؤولية القانونية عما ورد فيها
 طرق نشر اجمللة(  19) مادة 

  .                                                                       تنشر اجمللة أعدادها مطبوعة ورقياًّ ومنشورة علب المواق  اإللكترونية المتاحة
 إيداع اجمللة وتوثيقها(  21) مادة 

                                                                 والتوثيـق وفقـا للـنظم القانونيـة المعمـول بهـا لـديها سـواء كانـ  مؤسسـات                                   تودع اجمللة وتسجل في مؤسسـات اإليـداع 
  .                       وطنية أم عربية أم دولية

 حقوق أصحاب األعمال ( 21) مادة 
     ة مـن             أو نسـخة مسـتل   ،       العلميـة   م     مـادته     فيـه                             نسخ ورقية من العـدد الـوي نشـرت   (  3 )                              يمنح ألصحاب األعمال العلمية عدد  
                                                    ة التحرير يفيد نشر العمل الكترونياًّ موضحاً فيه عدد  ئ                  م  خطاب من رئيس هي   ،               النشر اإللكتروني              اجمللة في حالة                عمل المنشور في  ال

  .                                          اجمللة وسنتها والموق  اإللكتروني المنشورة فيه
 رفض األعمال العلمية(  22) مادة 

  :                   ي في األحوال التالية                                                                           ة التحرير رفض األعمال العلمية المقدمة للنشر في اجمللة قبل إحالتها للتقييم السر ئ        يكون لهي
  .                   ضوابط النشر في اجمللة   ا                 إذا لم تتوافر فيه  .  1
  .          علمية أخرى   ت            للنشر في مجال   ا         أو تقديمه   ا            إذا ثب  نشره  .  2
  .                 مساس بحقوق اآلخرين   ا                         علب سرقة علمية أو كان فيه   ت        إذا احتو  .  3

  .                 الالزمة لتنفيو ذلك   ة        اآللي  وض           ة التحرير ب ئ        وتقوم هي
 النشرالحرمان من (  23) مادة 

  :                                                                                   يحرم صاحب العمل العلمي من نشر نتاجه العلمي مستقبالً علب صفحات اجمللة في األحوال التالية
  .                                              أو تم نشره ضمن أعمال مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل                                                            إذا ثب  نشر العمل العلمي أو تقديمه للنشر في مجلة علمية أخرى   .  1
  .                  ماساً بحقوق اآلخرين                                                 إذا ثب  أن العمل العلمي محتوي علب سرقة علمية أو  .  2

  .                 الالزمة لتنفيو ذلك   ة                   ة التحرير بوض  اآللي ئ        وتقوم هي
 المكافآت المالية(  24) مادة 

          والقواعـد                                               مكافآت ماليـة نظيـر أعمـالهم فـي اجمللـة وفقـاً للـنظم               والمصحح اللغوي                                  التحرير والمقيمين لألعمال العلمية        لهيئة     تصرف 
  .                      المعمول بها في الجامعة
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 أحكام عامة(  25) مادة 
  .                           جزءاً ال يتجزأ منه ومكملة له                                 تعتبر المالحق المرفقة بهوا النظام   . 1
  .                                                                                        ة تحرير اجمللة تعديل ما ورد في مالحق هوا النظام وتعتبر التعديالت جزءاً ال يتجزأ من هوا النظام ئ        يجوز لهي  . 2
                                         م جزءاً من هـوا النظـام إذا لـم تخـل بأحكامـه                                  فيما لم يرد بشأنه نص في هوا النظا                   ة من إدارة الجامعة  ر                     تعتبر التعليمات الصاد  . 3

  .       ومقاصده
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 (  26) مادة 
  .                                               كام هوا النظام من تاريخ اعتماده من رئيس الجامعة        يعمل بأح

 
 

 بالجامعة المكتب القانوني وكيل الشؤون العلمية اجمللة رئيس تحرير
 

 رئيس الجامعة/ يعتمد
..................... 

 
 
 

                 :      /       /       االعتماد       تاريخ
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 شمالجنوبالنظام األساسي جمللة 
 (  1) ملحق رقم 

 قواعد تقييم األعمال العلمية المقدمة للنشر في اجمللة
                                              األعمـال العلميـة المقدمـة للنشـر علـب صـفحاتها تخاـ                                                            سعياً من اجمللة إلب تقديم أعمال علمية قيمة لقرائها فإن جمي   

  :                        للاوابط والقواعد التالية                    للتقييم السري وفقاً 
  .                                                                                            يم األعمال العلمية المقدمة للنشر علب صفحات اجمللة أساتوة متخصصون ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة ي        يتولب تق  . 1
                                                           وتقـديم مالحظـاتهم وارائهـم العلميـة حولهـا مكتوبـة وفقـاً للنمـاذج    ا                               يم األعمال العلمية دون المساس به ي                 يتولب المقيمون تق  . 2

  .            ة تحرير اجمللة ئ    ل هي            المعدة من قب
  . (                  الموضوعية، الشكلية )                                                   ين القول في التقييم متبعاً األساليب العلمية للتقييم  ل                                 يلتزم المقيم بالسرية والموضوعية و  . 3
  :                                                            تكون درجة تقييم العمل العلمي من مائة درجة وفقاً لألسس التالية  . 4

     درجة   1 3          ة الموضوع  ي د ج
     درجة    21         المنهجية          االلتزام ب

     درجة    21      سلوب  األ
      درجات    11           جهد الباحث 

   ات   درج   1 1                 المصادر والمراج  
      درجات    11     بحث        نتائج ال

  :                                   تكون نتائج التقييم علب النحو التالي  . 5
                                               صالح للنشر، صالح للنشر بمالحظات، مير صالح للنشر  . 6
  .                         من إجمالي الدرجات المقررة  %   65                                                 ال يكون العمل العلمي مقبوالً للنشر إال إذا تحصل علب   . 7
                                 إذا انته  المدة دون تقديم المقيم  ف                                                          تقييم بخمسة عشر يوماً من تاريخ استالم المقيم للعمل العلمي،                    تحدد المدة اخملصصة لل  . 8

        ، وتقـوم                                      ويسقط حقه في المطالبـة بمكافـأة التقيـيم                                              ة التحرير االستغناء عن تقييمه وعدم االعتداد به،  ئ                      لنتائج تقييمه يجوز لهي
  ة  ئـ           ر تقبلهـا هي ي                                                    ويجـوز قبـول نتـائج التقيـيم إذا كشـ  المقـيم عـن أسـباب تـأخ                              إحالـة العمـل العلمـي لمقـيم اخـر،            ة التحرير ب ئ  هي

  .       التحرير
                               وذلـك فـي حالـة انتهـاء المقـيم إلـب    ،                            لألخو بها أو دفعهـا بأسـس علميـة   ؛                                           د العمل العلمي لمصدره مرفقاً بمالحظات المقيم  عا ي  . 9

                      ة تحـال المـادة العلميـة                         قييم ومقدم المادة العلميـ                                                                  صالحية العمل للنشر بمالحظات، وإذا تعارض  اآلراء وتدافع  بين نتائج الت
  .                                     ة التحرير القرار النهائي في هوا الشأن ئ                           إلب محكم للترجيح، ويكون لهي

  .         ة التحرير ئ                                                          يكون تقييم األعمال العلمية علب النماذج الخاصة التي تعدها هي  .  11
  .                                    ة التحرير باجمللة بسريتها وعدم إفشائها ئ       لتزم هي ت                         تكون نتائج التقييم سرية و  .  11
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 شمالجنوبالنظام األساسي جمللة 
 (  2) ملحق رقم 

 ضوابط النشر في اجمللة
                                                                                                      سعياً من اجمللة للوصول إلب صورة مميزة لنتاج األعمال العلمية التي سيساهم بها المتخصصون في أعـداد اجمللـة فإنـه  

  :                           يجب التقيد بالاوابط التالية
  :                 الموضوعات التالية                                        التقيد بأن يكون البحث أو الدراسة في أحد   :     أوالً
  .                           اللسانيات العامة والتطبيقية  (  أ
  .                  األسلوبية والصوتيات  (  ب
  .       الترجمة  (  ج
  .                                النقد األدبي وتحليل النصوص األدبية  (  د
  .                   تعلم اللغات األجنبية  (   هـ
  .       الحاارة  (  و

  :                      التقيد بالشرو  التالية  :       ثانياً
  .                                         مراعاة أصول البحث العلمي وضوابطه ومنهجيته  . 1
  .       م للنشر                         ال يكون قد سبق نشره أو قدّ                 جدة الموضوع بحيث   . 2
  .                                 صفحة شاملة لصفحة العنوان والفهارس   5 2                          عدد صفحات العمل العلمي عن      تزيد      أالَّّ   . 3
  .                                                       أن يكون العمل العلمي خالياً من األخطاء اللغوية والمطبعية  . 4
  .                 العربية، الفرنسية  :                                           أن يكون العمل مكتوباً بإحدى اللغات التالية  . 5
  .    كلمة     311                    ملخصاً له ال يزيد عن                      يقدم م  العمل العلمي   . 6
                                                                         يحتوي نسـخة الكترونيـة للعمـل العلمـي وملخصـه والسـيرة الواتيـة للباحـث، عـن طريـق   CD                              يقدم العمل العلمي مطبوعاً علب   . 7

  .                       البريد اإللكتروني للمجلة
  .                                                                  يخا  العمل العلمي المقدم للنشر للتقييم السري من قبل أساتوة متخصصين  . 8
                                          أو التـي تقتاـيها المسـائل الفنيـة إلخـراج اجمللـة                                                               الحق في إجراء التعديالت مير الجوهرية التي يرى المقيمون إجرا هـا         للمجلة  . 9

  . ة        ل العلمي ا  عم                   دون موافقة أصحاب األ
  .                                                                                                        تخطر اجمللة أصحاب األعمال العلمية التي أجاز المقيمون نشرها بمالحظات للعمل بما جاء فيها وإرجاعها للمجلة للنشر  .  11
                                                                                                      عمــال العلميــة المقدمــة للنشــر بمــا فيهــا مــن اراء وأفكــار تعبــر عــن اراء أصــحابها وعلــيهم وحــدهم تبعــات مســؤولياتها   األ  .  11

  .         القانونية
  .                                                       يخا  نشر األعمال العلمية ألوليات تتفق وسياسية النشر باجمللة  .  12
  .            ا أو لم تنشر                                                                          ة تحرير اجمللة مير ملزمة برد األعمال العلمية المقدمة للنشر باجمللة سواء تم نشره ئ  هي  .  13
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 جامعة مصراته
 شمالجنوبمجلة 

 
 الية رفض األعمال العلمية المقدمة للنشر والحرمان من النشر

 علب صفحات اجمللة
 
     رفـض                      منـه تقـرر أن تكـون اليـة     23  ،   22                     وإعمـاالً لنصـوص المـواد           شـمالجنوب                                بعد االطالع علـب النظـام األساسـي جمللـة  

   :                                                                                لتقييم السري، والحرمان من نشر األعمال العلمية علب صفحات اجمللة وفقاً لآللية التالية                                  األعمال العلمية المقدمة للنشر قبل ا
                                                                     مـن النظـام األساسـي، يقـوم رئـيس التحريـر بإعـداد تقريـر يبـين فيـه وجـه اخملالفـة    1 /  22                                 بالنسبة للحالة الواردة في المـادة   :     أوالً

  .                                 وإعادة طلب نشر عمله العلمي مجدداً                                                    وإخطار صاحب الشأن، الوي له الحق في تدارك ذلك وتالفيه 
  :                من النظام االساسي   4  ،  3  ،  2 /  22                                 بالنسبة للحاالت الواردة في المادة   :       ثانياً
                          لتشـكيل لجنـة مـن أعاـاء هيـأة                               وكيـل الشـؤون العلميـة بالجامعـة                                                     يقوم رئيس التحرير بإعـداد تقريـر بالخصـوص وإحالتـه للسـيد   .  أ

  .            ة تحرير اجمللة ئ                  التدريس من خارج هي
                                                                                                             تتولب اللجنة المشار إليهـا فـي الفقـرة السـابقة دراسـة الحالـة والتأكـد منهـا ولهـا فـي سـبيل ذلـك التواصـل مـ  صـاحب الشـأن   .  ب

  .                وإخطاره بالواقعة
                        ، وإذا لـم يقـم بـالرد خـالل                                                                                     يكون لصاحب الشأن حق الرد والدف  بموكرة خالل عشرة أيام مـن تواصـل اللجنـة معـه وإخطارهـا لـه  .  ج

  .                                                   عتبر ذلك تسليماً منه بصحة الواقعة ودليالً علب ثبوتها                المدة الموكورة ا
         بعـد ورود                                                              إذا انته  المدة المقررة في البند السابق دون رد مـن المعنـي أو                                                      علب اللجنة المشار إليها أعاله أن تعد تقريراً تفصيلياً  .  د

  .            ة تحرير اجمللة ئ                        الوي يتولب إحالته إلب هي                             وكيل الجامعة للشؤون العلمية                                        موكرة صاحب الشأن عن نتائج أعمالها للسيد 
                                                     ة التحريـر نشـر العمـل ومـن ثـم عـدم تقديمـه للتقيـيم السـري،  ئـ                                                      إذا انته  اللجنة إلب صحة الواقعة موضوع الدراسـة تـرفض هي  .   هـ

  .                                                                                         وتصدر هيئة التحرير قراراً بحرمان صاحب الشأن من النشر علب صفحات اجمللة وتخطر صاحب الشأن بولك
                                                                   ة التحرير إحالة العمل للتقيـيم السـري مـ  إخطـار صـاحب الشـأن بقبـول عملـه  ئ                                       ته  اللجنة إلب عدم صحة الواقعة تتولب هي      إذا ان  .  و

  .     للنشر
  .                                    ة التحرير بما صدر عن اللجنة من نتائج ئ        تلتزم هي  .  ز

                    لـة فيـتم تطبيـق اآلليـة                           بعـد نشـر العمـل علـب صـفحات اجمل   3  ،  2  ،  1 /  23                                     أثيرت الحـاالت المنصـوص عليهـا فـي المـادة     إذا     أما   :       ثالثاً
                                                     حرمان صاحب الشأن من النشر علب صـفحات اجمللـة إذا ثبـ  صـحة  ب                 ة التحرير قرارها  ئ          ، وتصدر هي (      ثانياً )                       المنصوص عليها في البند 

  .                  الواقعة ويخطر بولك
  .                                               ة التحرير في هوا الشأن سرية ويلتزم أعاائها بولك ئ                     تكون أعمال اللجنة وهي  :       رابعاً
 
 

 هيئة التحرير
 


