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  :قواعد النشر �المجلة

ـــزة       ـــة للوصـــول إلـــى صـــورة ممی ـــة التـــي  ســـع�ًا مـــن المجل لنتـــاج األعمـــال العلم�

 :س�ســهم بهــا المتخصصــون فـــي أعــداد المجلــة فإنــه یجـــب التقیــد �الضــوا�� التال�ـــة

 :أوًال: التقید �أن ��ون ال�حث أو الدراسة في أحد الموضوعات التال�ة

 .مراعاة أصول ال�حث العلمي وضوا�طه ومنهجیته . 1

 .نشرحداثة الموضوع �حیث ال ��ون قد سب� نشره أو ُقدم لل . 2

أالَّ ��ون العمل العلمي جزءًا من رسـالة أو أطروحـة أو نـال �ـه صـاح�ه درجـة  . 3

 .علم�ة

 .أن ��ون العمل العلمي خال�ًا من األخطاء اللغو�ة والمط�ع�ة . 4

 .�ةأن ��ون العمل م�تو�ًا بإحد� اللغات التال�ة: العر��ة، اإلنجلیز�ة، الفرنس . 5

حة �اللغــة العر��ــة إذا �ــان �قــدم مــع العمــل العلمــي ملخصــًا ال یز�ــد عــن صــف . 6

 .لعر��ةالعمل مقدمًا بلغة أجنب�ة، و�اللغة اإلنجلیز�ة إذا �ان العمل مقدمًا �اللغة ا

�حتـو� نســخة  CD مرفقــا �ـه (A4) �قـدم العمـل العلمــي مطبوعـًا علــى ورق  . 7

الكترون�ــة للعمــل العلمــي وملخصــه والســیرة الذات�ــة لل�احــث، و�جــوز إرســال العمـــل 

 .ون�ا� عن طر�� البر�د اإللكتروني للمجلة�مرفقاته إلكتر 

ـــوان العمـــل، واســـم معـــده  –تخصـــص الصـــفحة األولـــى مـــن العمـــل العلمـــي  . 8 لعن

 .ودرجته العلم�ة، وتخصصه، وم�ان عمله

 Simplified Arabicتكـون �تا�ـة العمـل �اللغـة العر��ـة وفقـًا للتـالي: الخـ�،  . 9

 .جم�ع الجهات) من 2.5للهوامش، المسافات ( 12للمتن،  �14حجم 

 Times New Roman :تكون �تا�ـة العمـل �اللغـات األجنب�ـة وفقـًا للتـالي .10

 .من جم�ع الجهات 2.5الهوامش، المسافات  12لمتن، ل-�14حجم 

ذلـك و ) Endnotes) بنها�ـة ال�حـث (Notesتعتمد المجلة نظام الحواشـي (  .11

أرقام لها فـي المـتن �شـ�ل متسلسـل و�تا�ـة المصـدر أو المرجـع والمعلومـات  بوضع

وذلــك علــى التــالي: اســم عنــه أو مــا یــراد �تابتــه فــي قائمــة الهــوامش بنها�ــة ال�حــث 

رقــم الط�عــة، اســـم الكتــاب أو ال�حـــث بخــ� غــام�، م�ـــان النشــر، اســـم  المؤلــف،

 الناشر، تار�خ النشر، رقم الصفحة.
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المقــــــدم للنشــــــر للتقیــــــ�م الســــــر� مــــــن قبــــــل أســــــاتذة  یخضــــــع العمــــــل العلمــــــي .12

 .متخصصین

للمجلــــة الحــــ� فــــي إجــــراء التعــــد�الت غیــــر الجوهر�ــــة التــــي یــــر� المق�مــــون  .13

إجراؤهــــا أو التــــي تفتضــــیها المســــائل الفن�ــــة إلخــــراج المجلــــة دون موافقــــة أصــــحاب 

 .األعمال العلم�ة

ها تخطــــر المجلـــــة أصـــــحاب األعمـــــال العلم�ــــة التـــــي أجـــــاز المق�مـــــون نشـــــر  .14

 .�مالحظات للعمل �ما جاء فیها وٕارجاعها للمجلة للنشر

تقوم المجلة بإعادة ترتیب الدرجات العلم�ـة حسـب األعلـى فـي حالـة ال�حـوث  .15

 .التي �شترك فیها أكثر من �احث

األعمــــال العلم�ــــة المقدمــــة للنشــــر �مــــا فیهــــا مــــن آراء وأف�ــــار تعبــــر عــــن آراء  .16

 .القانون�ةأصحابها وعلیهم وحدهم ت�عات مسؤول�اتها 

 .یخضع نشر األعمال العلم�ة ألول�ات تتف� وس�اس�ة النشر �المجلة .17

هیئــة تحر�ــر المجلــة غیــر ملزمــة بــرد األعمــال العلم�ــة المقدمــة للنشــر �المجلــة  .18

 .سواء تم نشرها أو لم تنشر

 .��ون اس�ق�ة النشر وفقًا لتار�خ ورود األ�حاث إلى المجلة .19

ا من ملخصات للرسـائل الجامع�ـة واألطروحـات ثالثًا: ترحب المجلة بنشر ما �صله

التــي تمــت إجازتهــا فــي مجــال الفنــون واإلعــالم �شــر� أن تكــون مــن إعــداد صــاحب 

 .) خمــــــس صــــــفحات5الرســــــالة أو األطروحــــــة شخصــــــ�ا� و�مــــــا ال یجــــــاوز عــــــدد (

یئـة هرا�عًا: یلتزم الراغب في نشر نتاجه العلمي �المجلة بتعبئـة النمـاذج المعـدة مـن 

 .التحر�ر

  تتلقى المجلة المراسالت على العنوان التالي:

  لیب�ا-امعة مصراته ج–�ل�ة الفنون واإلعالم 

 mediajournal@media.misuratau.edu.lyبر�د الكتروني:
  0913726433/          051-5224878هاتف :  لالستفسار       

  

  



مجلة علم�ة مح�مة  - 2020 د�سمبر – عاشرالعدد ال -السنة الخامسة  -مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم 

 تصدر عن �ل�ة الفنون واإلعالم جامعة مصراتة

8  
 

  �لمة العدد

ُ�عد التطو�ر والتحدیث المستمر من المقتضـ�ات المهمـة فـي أ�        

عمل علمي �سعى إلى التمیز، لذلك سعت مجلـة �ل�ـة الفنـون واإلعـالم 

منـــذ انطالقتهـــا األولـــى إلـــى العمـــل بهـــذا المنهـــاج، وا�مانـــًا منـــا �ضـــرورة 

مواك�ة التحدیث اإللكتروني والعمل علـى تقـد�م أفضـل الخـدمات للسـادة 

ــــــــوم االتصــــــــال  ال�ــــــــاحثین فــــــــي ـــــــاالت المعرفــــــــة الفن�ــــــــة وعل      شــــــــتى مجـ

واإلعالم، فإن المجلة زودت موقعها اإللكتروني �منظومة خاصة بتلقي 

 األ�حــاث وآل�ــات تح��مهــا، وعل�ــه فإننــا نــدعو الســادة ال�ــاحثین الــراغبین

فــي نشــر ا�حــاثهم إلــى ضــرورة الــدخول إلــى الموقــع اإللكترونــي للمجلــة 

ومن ثم  http://misuratau.edu.ly/journal/mediaعلى الرا��  

إنشــاء حســاب خــاص بهــم، حتــى یتم�نــوا مــن وارســال �حــوثهم �الشــ�ل 

المطلوب والذ� س�حمي حقوقهم من حیث أسـ�ق�ة النشـر و�سـاعد �ثیـرًا 

�مـا  ة للنشـر �المجلـة ،في االلتزام �المعاییر اإلجرائ�ـة والعلم�ـة المطلو�ـ

   ندعو السادة ال�احثین من أهل االختصاص الراغبین في االنضـمام إلـى 

ـــــى البر�ـــــد  قائمـــــة المح�مـــــین إلـــــى  ضـــــرورة إرســـــال ســـــیرهم الذات�ـــــة عل

  االلكتروني للمجلة .

ونحـــن إذ نســـدل الســـتار علـــى العـــدد العاشـــر فإننـــا ننـــوه إلـــى أن        

قـادم علـى تغییـر طـرق توث�قهـا المت�عـة المجلة ستعمل ابتـدأ مـن العـدد ال

 سا�قًا لذلك ندعو السادة ال�احثین إلى ضرورة الدخول إلى موقع المجلة

المذ�ور سا�قًا، واالطالع على الطرق الجدیـدة وااللتـزام بوضـع �حـوثهم 

فــي القوالــب المخصصــة لــذلك وٕاعــادة ارســالها عبــر المنظومــة المعمــول 

 رئ�س التحر�ر                                   بها داخل المجلة.
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