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 :قواعد النشر بالمجمة   
 افنلوموكافةة بة ممةتاسةات افنلميةة فةي مجةال افننةون واالعرحب افمجلةة بةافبحوث وافدر 

 .ذات افصلة بها افعي فم يسبق نشرها
منرفةةةة عنشةةةر افمجلةةةة مراجنةةةات ومةةةروض افكعةةةب افنلميةةةة فةةةي شةةةعب صةةةنوف اف  -1

، كما عنشر افعقارير من افمؤعمرات وافندوات واالنشطة افمعنلقة بافننون واالمتم
 .افنلمية في مجال افننون واالمتم

وبخةط  A4عقدم افبحوث وافدراسات وافنروض بافلغة افنربية مطبومة ملب ورق  -2
Simpified Arabic فلبحةةوث افنربيةةة وTimes New Roman  فلبحةةوث

فلننةةةاوين ملةةةب ان ال يزيةةةد  16فلمةةةعن و 14افمكعوبةةةة بافلغةةةة االنجليزيةةةة وبحجةةةم 
 صنحة. 25حجم افبحث من 

سةم  وهةوامش جانبيةة 3نلي )يعرك فةي جميةص صةنحات افبحةث هةامش ملةوي وسة -3
 .سم 2.5)

ضةةةافة افةةةب نسةةةخة إ سةةةن مةةةن افبحةةةث مطبومةةةة بةةةافكمبيوعرععلقةةةب افمجلةةةة  ةةةتث ن -4
احةةث ومنةةوان افبحةةث ملةةب  ةةتف أن يكعةةب اسةةم افب، ملةةب CDافكعرونيةةة ملةةب 
معها فةي نهايةة فب افهوامش وافمراجص في افمعن بحرقام ، وعرد قائإ مسعقل، ويشار

 .افبحث بشكل معسلسل
 عقبةل فلنشةر ال عةرد افةب بحاث افعةي العخضص كل افبحوث فلعحكيم  افنلمي، واأل -5

 .صحابهاأ
 ععلقب افمجلة افمراستت ملب افننوان افعافي: -6

 فيبيا-جامنة مصراعه –متم كلية افننون واال
  arts_mediajournal@yahoo.comبريد افكعروني:

 0512663751-0313726433:  اعفه سعنسارفأل 
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 كممة العدد
، وهةةذا افكليةةة افنعيةةة عضةةمد ني مةةن مجلةةة كليةةة افننةةون واالمةةتميصةةدر افنةةدد اف ةةا    

 افشةةيبانيجراحهةةا بنةةد فقةةدانها فمؤسسةةها ومشةةرف مةةام هةةذا افمجلةةة افةةدكعور رمضةةان 
فبافر م مةن اآلالم وافصةناب وافظةروف افعةي عمةر بهةا بتدنةا  -اهلل هرحم -بوشنافه أ

، فيةحعي هةذا افنةدد د افمخلصين من أبناء هةذا افمؤسسةةيعواصل افنطاء افنلمي بجهو 
نديةةد مةةن األبحةةاث افنلميةةة فةةي مجةةال افننةةون واالمةةتم وافنلةةوم ذات افصةةلة افشةةامًت 

يضةًا مةن حيةث أافنلةوم افمةذكورة وجةاء منومةًا  أحد مشر بح ًا من مخعلةف حيث ضم  
صةحاب علةك افبحةوث أكاديمية افعابنين فها خصص وافعنوع افمكاني فلمؤسسات األافع

بحاث من جامنات فيبية مخعلنةة ألوى افمحلي أو افنربي فقد كانت اسواء ملب افمسع
مةةن شةةرق افةةبتد و ربهةةا وجنوبهةةا فينةةزز افلحمةةة افوطنيةةة وفيؤكةةد أن األكةةاديميين فةةي 

، كمةا حةوى افنةدد أبحةاث وأسةمب مةن كةل افمماحكةات افسياسةية فيبيا هم شريحة أرفةص
 ،رافكبيةة افنربةةي يضةةًا افوحةةدة افنلميةةة فلةةوطنألميةةة مةةن جامنةةات مربيةةة مةةدة فيؤكةةد م

بحاث من حيث افعخصص فعشةمل افننةون افعشةكيلية واالمةتن وافنتقةات وعنومت األ
 .محيطه افسياسي وافصحي واف قافي افنامة واالمتم افنضائي ودور االمتم في

ونحةةةن إذ نضةةةص هةةةذا افنةةةدد بةةةين أيةةةديكم فلننةةةا نعوجةةةه بجزيةةةل افشةةةكر فكةةةل افسةةةادة     
بحبحةا هم افنلميةة افقيمةة وننعةذر فألخةرين افباح ين افذين عواصلوا مص افمجلة وأسهموا 

افنطةاء فةي  أن يعواصل وكلنا أمل في افذين فم عنشر أبحا هم ألسباب ملمية صرفة 
شةةةةعب افمجةةةةاالت افعةةةةي عخةةةةدم افبحةةةةث افنلمةةةةي وفقةةةةًا فألسةةةةس افبح يةةةةة وافنلميةةةةة افعةةةةي 
عسعكشف افظةواهر وافمشةكتت افمجعمنيةة وعخضةنها فلبحةث وافعقيةيم افنلمةي و ايعنةا 

سهم من ذفك دائمًا هو افعقييم افنلمي افموضومي افذي يخدم افنلم وافبحث افنلمي وي  
في االرعقاء بآفيات وأسافيب افبحث في شعب أنواع افمنرفة افنلمية آملين من افجميص 
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