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 قواعد النشر باجمللة
سعععًيان معععن المجلعععة للوصعععوم إلعععى صعععورة مميعععزة لنتعععا  األعمعععام العلميعععة التعععي       

 :سيسعع ب ب ععا المتنصصععون فعععي أعععداد المجلععة فدنععه وجعععا التييععد بالضععواب  التاليعععة
 :التييد بأن وكون البحث أو الدراسة في أحد الموضوعات التاليةأوالن: 

 .مراعاة أصوم البحث العلمي وضوابطه ومن جيته .1
 .حداثة الموضوع بحيث ال وكون قد سبق نشره أو ُقدم للنشر .2
أالَّ وكون العمل العلمي جزءان من رسعالة أو أطروحعة أو نعام بعه صعاحبه درجعة  .3

 .علمية
 .ليان من األخطاء اللغوية والمطبًيةأن وكون العمل العلمي خا .4
 .أن وكون العمل مكتوبان بدحدى اللغات التالية: العربية، اإلنجليزية، الفرنسية .5
ويععدم مععع العمععل العلمععي ملنصععان ال يزيععد عععن صععفحة باللغععة العربيععة إ ا كععان  .6

 .ةالعمل ميدمان بلغة أجنبية، وباللغة اإلنجليزية إ ا كان العمل ميدمان باللغة العربي
وحتعوي نسععنة  CD مرفيععا بعه (A4) ويعدم العمعل العلمععي مطبوععان علععى ور   .7

الكترونيععة للعمععل العلمععي وملنصععه والسععيرة الحاتيععة للباحععث، ويجععو  إرسععام العمعععل 
 .بمرفياته إلكترونياًّ عن طريق البريد اإللكتروني للمجلة

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

 Simplified Arabic ،النع تكعون كتابعة العمعل باللغعة العربيعة وفيعان للتعالي:  .9
 .( من جميع الج ات2.5لل وامش، المسافات ) 12للمتن،  14بحجب 

 Times New Roman :تكون كتابعة العمعل باللغعات األجنبيعة وفيعان للتعالي .10
 .من جميع الج ات 2.5لمسافات ال وامش، ا 12للمتن، -14بحجب 

تعتمعععد المجلعععة طرييعععة التوثيعععق العلمعععي وفيعععان لجمًيعععة علعععب العععنف  االمريكيعععة   .11
(APA.اإلصدار السادس ) 
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ونضععععععع العمععععععل العلمععععععي الميععععععدم للنشععععععر للتييععععععيب السععععععري مععععععن قبععععععل أسععععععاتحة  .12
 .متنصصين

للمجلععععة الحععععق فععععي إجععععراء التعععععديالت ىيععععر الجوهريععععة التععععي يععععرى الم يمععععون  .13
إجراؤهععععا أو التععععي تفتضععععي ا المسععععائل الفنيععععة إلخععععرا  المجلععععة دون موافيععععة أصععععحاب 

 .األعمام العلمية
تنطععععر المجلععععة أصععععحاب األعمععععام العلميععععة التععععي أجععععا  الم يمععععون نشعععععرها  .14

 .بمالحظات للعمل بما جاء في ا وإرجاع ا للمجلة للنشر
البحعوث  تيوم المجلة بدعادة ترتيا الدرجات العلميعة حسعا األعلعى فعي حالعة .15

 .التي وشترك في ا أكثر من باحث
األعمععععام العلميععععة الميدمععععة للنشععععر بمععععا في ععععا مععععن  راء وأفكععععار تعبععععر عععععن  راء  .16

 .أصحاب ا وعلي ب وحدهب تبعات مسؤوليات ا اليانونية
 .ونضع نشر األعمام العلمية ألوليات تتفق وسياسية النشر بالمجلة .17
األعمععام العلميععة الميدمععة للنشععر بالمجلععة هيئععة تحريععر المجلععة ىيععر ملزمععة بععرد  .18

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

ثالثان: ترحا المجلة بنشر ما وصل ا من ملنصات للرسعائل الجامًيعة واألطروحعات 
احا التععي تمععا إجا ت ععا فععي مجععام الفنععون واإلعععالم بشععرا أن تكععون مععن إعععداد صعع

 .( خمعععععع  صععععععفحات5الرسععععععالة أو األطروحععععععة النصععععععياًّ وبمععععععا ال وجععععععاو  عععععععدد )
رابعان: يلتزم الراىا في نشر نتاجه العلمي بالمجلة بتعبئعة النمعا   المععدة معن هيئعة 

 .التحرير
 تتليى المجلة المراسالت على العنوان التالي:

 ليبيا-جامعة مصراته –كلية الفنون واإلعالم 
 mediajournal@media.misuratau.edu.lyالكتروني:بريد 
 0913726433/          051-5224878هاتف :  لالستفسار       
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 كلمة العدد
ال دت ساحات البحث العلمي ا دوعادان مطعردان واهتمامعان ملحو عان ببحعوث 
اإلعالم الرقمي الحي بر  كنتيجٍة حتميٍة للتحعوالت الرقميعة التعي جعاءت 
ية نتاجععععععان لثععععععورٍة معلوماتيععععععٍة أ الععععععا الحععععععواجز وأفيععععععدت السععععععلطة السياسعععععع

سعععيطرت ا، وحولعععا الععععالب إلعععى قريعععٍة إفتراضعععيٍة، ويسعععرت التواصعععل بعععين 
الناس بوسائل رقمية سريعة ومفعمة بنصائل عديعدة لعب تكعن معروفعةن 
معععن قبعععل، كعععل  لعععي دفعععع البعععاحثين واألكعععادوميين إلعععى إععععادة النظعععر فعععي 
الكثيعععر معععن األفكعععار والنظريعععات السعععابية للعمليعععة االتصعععالية وعناصعععرها 

وإعععادة قععراءة  العمليععة االتصععالية وتحليل ععا بشععكٍل وأخععح فعععي  األساسععية،
االعتبار ما ال دته من تغيعرات جوهريعة، إضعافةن إلعى التفكيعر الجعاد فعي 
الجانعععا األكعععادومي وإععععادة تأهيلعععه بمعععا يتماالعععى معععع التغيعععرات الجحريعععة 
الجديععععدة التععععي العععع دها مجععععام اإلعععععالم واالتصععععام، ومععععا تيتضععععيه تلععععي 

ٍة ح ي يععععٍة تأخععععح فععععي االعتبععععار األطععععر التشععععريًية التغيععععرات مععععن مواكبعععع
 والفكرية والتكنولوجية.

لكعععل معععا تيعععدمن فيعععد خصصعععنا هعععحا الععععدد معععن المجلعععة لبحعععوث اإلععععالم 
 الرقمي ومتطلباته، لعل  لي وكون ومضة ضوٍء في بداوة الطريق.  

  
 س التحريررئي                                          

  


