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 قواعد النشر باجمللة

صعععورة مميعععزة لنتعععاا األعمعععال العلميعععة التعععي سععععيان معععن المجلعععة للوصعععول إلعععى       
 :سيسععهب بهععا المتخصصععون فعععي أعععداد المجلععة فدنععه وجعععا التقيععد بالضععواب  التاليعععة

 :أوالن: التقيد بأن وكون البحث أو الدراسة في أحد الموضوعات التالية
 .مراعاة أصول البحث العلمي وضوابطه ومنهجيته .1
 .نشره أو ُقدم للنشرحداثة الموضوع بحيث ال وكون قد سبق  .2
أالَّ وكون العمل العلمي جزءان من رسعالة أو أطروحعة أو نعال بعه صعاحبه درجعة  .3

 .علمية
 .أن وكون العمل العلمي خاليان من األخطاء اللغوية والمطبعية .4
 .أن وكون العمل مكتوبان بدحدى اللغات التالية: العربية، اإلنجليزية، الفرنسية .5
 ال يزيععد عععن صععفحة باللغععة العربيععة إ ا كععان وقععدم مععع العمععل العلمععي ملخصععان  .6

 .العمل مقدمان بلغة أجنبية، وباللغة اإلنجليزية إ ا كان العمل مقدمان باللغة العربية
وحتعوي نسععخة  CD مرفقععا بعه (A4) وقعدم العمعل العلمععي مطبوععان علععى ور   .7

 الكترونيععة للعمععل العلمععي وملخصععه والسععيرة الحاتيععة للباحععث، ويجععوز إرسععال العمعععل
 .بمرفقاته إلكترونياًّ عن طريق البريد اإللكتروني للمجلة

لعنعععوان العمعععل، واسعععب مععععده  –تخصعععل الصعععفحة األولعععى معععن العمعععل العلمعععي  .8
 .ودرجته العلمية، وتخصصه، ومكان عمله

 Simplified Arabicتكعون كتابعة العمعل باللغعة العربيعة وفقعان للتعالي: الخع ،  .9
 .( من جميع الجهات2.5للهوامش، المسافات ) 12للمتن،  14بحجب 

 Times New Roman :تكون كتابعة العمعل باللغعات األجنبيعة وفقعان للتعالي .10
 .من جميع الجهات 2.5الهوامش، المسافات  12للمتن، -14بحجب 

 لعك و ( Endnotesبنهاوعة البحعث ) (Notesلمجلعة نظعام الحوا عي )تعتمد ا  .11
أرقام لها فعي المعتن بشعكل متسلسعل وكتابعة المصعدر أو المرجعع والمعلومعات  بوضع

و لععك علععى التععالي: اسععب عنععه أو مععا يععراد كتابتععه فععي قائمععة الهععوامش بنهاوععة البحععث 
مكعععان النشععر، اسعععب رقععب الطبعععة، اسعععب الكتععاب أو البحعععث بخعع   ععامق،  المؤلععف،

 النا ر، تاريخ النشر، رقب الصفحة.
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وخضععععععع العمععععععل العلمععععععي المقععععععدم للنشععععععر للتقيععععععيب السععععععري مععععععن قبععععععل أسععععععاتحة  .12
 .متخصصين

للمجلععععة الحععععق فععععي إجععععراء التعععععديالت  يععععر الجوهريععععة التععععي يععععرى الم يمععععون  .13
إجراؤهععععا أو التععععي تفتضععععيها المسععععائل الفنيععععة إلخععععراا المجلععععة دون موافقععععة أصععععحاب 

 .العلمية األعمال
تخطععععر المجلععععة أصععععحاب األعمععععال العلميععععة التععععي أجععععاز الم يمععععون نشعععععرها  .14

 .بمالحظات للعمل بما جاء فيها وإرجاعها للمجلة للنشر
تقوم المجلة بدعادة ترتيا الدرجات العلميعة حسعا األعلعى فعي حالعة البحعوث  .15

 .التي وشترك فيها أكثر من باحث
فيهععععا مععععن كراء وأفكععععار تعبععععر عععععن كراء األعمععععال العلميععععة المقدمععععة للنشععععر بمععععا  .16

 .أصحابها وعليهب وحدهب تبعات مسؤولياتها القانونية
 .وخضع نشر األعمال العلمية ألوليات تتفق وسياسية النشر بالمجلة .17
هيئععة تحريععر المجلععة  يععر ملزمععة بععرد األعمععال العلميععة المقدمععة للنشععر بالمجلععة  .18

 .سواء تب نشرها أو لب تنشر
 .وفقان لتاريخ ورود األبحاث إلى المجلة وكون اسب ية النشر .19

ثالثان: ترحا المجلة بنشر ما وصلها من ملخصات للرسعائل الجامعيعة واألطروحعات 
التععي تمععا إجازتهععا فععي مجععال الفنععون واإلعععالم بشععرا أن تكععون مععن إعععداد صععاحا 

 .( خمععععععت صععععععفحات5الرسععععععالة أو األطروحععععععة  خصععععععياًّ وبمععععععا ال وجععععععاوز عععععععدد )
را ا في نشر نتاجه العلمي بالمجلة بتعبئعة النمعا ا المععدة معن هيئعة رابعان: يلتزم ال

 .التحرير
 تتلقى المجلة المراسالت على العنوان التالي:

 ليبيا-جامعة مصراته –كلية الفنون واإلعالم 
 mediajournal@media.misuratau.edu.lyبريد الكتروني:

 0913726433/          051-5224878هاتف :  لالستفسار       
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 كلمة العدد
 

تواصععل مجلععة كليععة الفنععون واإلععععالم دورهععا العلمععي المنععاا بهععا فهعععاهو 
 بعزيمة وإصرار لجنة التحرير. العدد الثالث عشر يبصر النور

فدننعا نععدعو البععاحثين  نععاواومانعان منععا بالعدور العلمععي الععحي وقعع علععى عاتق 
و لععععك  ليععععات النشعععر المتبععععة بالمجلعععةككافعععة بضعععرورة االلتعععزام بشعععروا و 

تسععريعان لرجععراءات النتبعععة فععي النشععر اإللكترونععي الععحي تنهجععه المجلععة 
منح زمن، كما تعدعو المجلعة جميعع البعاحثين والمهتمعين بالبحعث العلمعي 

ال واإلعععالم إلععى أن المجلععة ترحععا بععالبحوث فععي جميععع مجععاالت االتصعع
 والفنون والتصميب والعلوم  ات الصلة.
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