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دعوة للنشر

عن المجلة

شمالجنوب
انطلقت فكرة إصدار دورية محكمة ثنائية اللغة باللغتين الفرنسية والعربية من الوعي بإجادة اللغات األجنبية والمعرفة
العميقة بثقافات وحضارات البلدان األخرى بتعزيز الحوار وتالقح األفكار وفهم اآلخر والتواصل معه .شمالجنوب من
المجالت الرائدة في مجالها على الصعيدين المحلي والدولي منذ باكورة إصداراتها في العام  .5110وقد ضمت بين من
نشروا فيها باحثين من الجامعات الليبية ومن مختلف الدول العربية واألجنبية ،كمصر والسودان ولبنان والعراق
وتونس والمغرب والجزائر وفرنسا والواليات المتحدة وإسبانيا وساحل العاج والكونغو والسنغال والنيجر والكاميرون...
إن مرام شمالجنوب هو بناء جسر يواكب ويوائم بين باقة من الثقافات والحضارات العريقة على ضفتي المتوسط.
وتفتح المجلة صفحاتها لمختلف البحوث اللغوية واألدبية والثقافية التي باللغتين الفرنسية والعربية في مجاالت علوم
اللغة كالدراسات الصوتية و الترجمة واللسانيات وميدان تعلم اللغات األجنبية والدراسات النقدية والتحليلية األدبية ،عالوة
على نشر النتاجات اإلبداعية كالشعر والقصة القصيرة ،وهي تصدر ورقيا وإلكترونيا بواقع عددين في السنة الواحدة.
• المؤسس ورئيس التحرير
د .خالد المحجوب
• مدير التحرير
أ .عباس الخالدي

• الهيئة االستشارية (الجانب العربي)
أ .د .طاهر بن طاهر (جامعة مصراتة  -ليبيا)
أ .د .محمد جدير (جامعة الحسن الثاني  -المغرب)
أ .د .حاتم الصكر (جامعة ناشفيل  -الواليات المتحدة األمريكية)
إشعار للمؤلفين
________________________________________
• يجب أن يكون البحث المقترح للنشر في شمالجنوب أصلي وخالي من االنتحاالت األدبية.
• يجب أال يكون البحث قد نشر من قبل أو أن يكون قيد الدراسة حاليا للنشر في مكان آخر.

إرسال المخطوطات
________________________________________
• يرسل البحث أو الدراسة عن طريق البريد اإللكتروني (ملف  )wordإلى ) (k.elmahjoub@art.misuratau.edu.lyأو عن
طريق البريد (ملف  wordعلى قرص مدمج) إلى العنوان التالي :مجلة شمالجنوب ،قسم اللغة الفرنسية  -كلية اآلداب -
 ، 00شارع الكرامة  -صندوق البريد  - 5010مصراته  -ليبيا.
• سيحصل المؤلف على شهادة رسمية تفيد بالنشر في غضون أسبوعين من نشر البحث.

إجراءات التقييم
________________________________________
• يحال البحث المقدم إلى التقييم من طرف مقررين اثنين يتم تعيينهما من قبل هيئة التحرير واللجنة االستشارية.
• في حالة وجود آراء متباينة للمقررين ،يجوز طلب رأي مقرر ثالث.
• في ضوء هذه التقارير ،يبث في األبحاث سواء بالقبول ،أو الرفض أو اإلجازة بالنشر بعد التعديل.
• تحاط التقارير بالسرية التامة.
• في حالة الرفض ،يتم إبالغ المؤلف دون الحاجة إلى إطالعه على األسباب.
مزايا المؤلف
________________________________________
• األبحاث المقدمة تخضع للتقييم العلمي الدقيق من قبل لجنة القراءة.
• السرعة في التقييم والتصحيح (من  0إلى  1أسابيع).
• تواتر النشر :إصداران في السنة.
• تتبع المجلة معايير النشر المتعارف عليها دوليا.
• المقاالت المقبولة ستكون متاحة مجانا عبر شبكة المعلومات الدولية لجميع الجامعات والمؤسسات.
دعوة للنشر

________________________________________
مجلة شمالجنوب هي مصدر موثوق للمعلومات في جميع مجاالت علوم اللغة ،واألدب الفرنسي والفرانكفوني
والعربي .هدفها هو توثيق البحوث التي تهدف إلى إثراء هذا التراث الحيوي والخالق .كما ترنو إلى نشر المعرفة وتأطير
منتدى عالمي للمتخصصين في هذه المجاالت .تهتم شمالجنوب أيضا بإحياء وتعميد قنوات اتصال بين األكاديميين
والخبراء والبحاثة.
التعليقات على المقاالت والتقارير المنشورة في المجلة هي موضع ترحيب .وسيكون لدى المؤلفين فرصة للرد
عليها إن شاءوا ذلك.

دعوة لتقديم بحوث علمية في شمالجنوب ،مجلة نصف سنوية محكمة في علم اللغة واألدب
 ثنائية اللغة (الفرنسية  /العربية) .تصدر عن قسم اللغة الفرنسية  -كلية اآلداب  -جامعةمصراتة ،ليبيا .شمالجنوب مفتوحة لمساهمات من جميع الباحثين المهتمين بالمسائل
اللغوية واألدبية باللغتين العربية والفرنسية ،هدفها هو المشاركة في الجهود الرامية إلى
تعزيز تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا ،وتوطيد العالقات والتعاون بين بلدان شمال وجنوب
البحر األبيض المتوسط في مجاالت الثقافة واألدب.

