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  تمھید:
ً من رسالة كلیة الزراعة في المساھمة بالرقي بمنظومة البحث العلمي بجامعة مصراتة وربطھا بالمجتمع  انطالقا

تسعى كلیة الزراعة بالجامعة إلصدار مجلة علمیة محكمة ومتخصصھ في مجال العلوم ومن ھذا المنظور 

ً للوصف االتي:   الزراعیة وفقا

  

  :أسم المجلة :أوالً 
  مجلة جامعة مصراتة للعلوم الزراعیة 

Journal of Misurata University for Agricultural Sciences (JMUAS)  
 

 ً   شعار المجلة: :ثانیا
یكون شعار المجلة على الغالف الرئیسي بحیث یكون شعار الجامعة في أقصى الیمین وشعار كلیة الزراعة 

  في اقصى الیسار في أعلى الصفحة ویتوسطھم أسم المجلة باللغتین مع االختصار باللغة اإلنجلیزیة بین قوسین. 
  

ً ثا   التعریف بالمجلة: :لثا
علمیة محكمة تھتم بالبحوث في العلوم الزراعیة تصدر  مجلة JMUAS الزراعیةمجلة جامعة مصراتة للعلوم 

  عن كلیة الزراعة جامعة مصراتة بثالثة إصدارات في السنة. 
  

 ً   :رؤیة المجلة :رابعا

 والمھتمین بالمجال الزراعي من خالل  الرقي بأبحاث العلوم الزراعیة لخدمة المؤسسات الزراعیة
 إصدارات المجلة. 

 مجاالت العلوم الزراعیة  فيالثقافة العلمیة بین الباحثین والتواصل العلمي  ونشر توطید 
  

 ً   :المجلة رسالة :خامسا
وتتحقق رسالتنا من خالل االلتزام  أخرى،لم یسبق نشرھا بمجالت علمیة  واالبتكار بتقدیم بحوث علمیة التمیز

  .بالمعاییر العالمیة في مجاالت البحث العلمي
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 ً   :المجلة أھداف :سادسا
  :أھم األھداف التي تسعى المجلة لتحقیقھا ھي

 إجرائھا أعضاء بیقوم  التيالمحكمة في العلوم الزراعیة و نشر نتائج األبحاث والدراسات والمقاالت
 .وخارجھا لیبیاوالباحثون في الجامعات ومراكز البحوث في وطلبة الدراسات العلیا التدریس  ئةھی

  اللیبیة والعربیة والعالمیةجامعات البین  مصراتةالمساھمة في رفع ترتیب جامعة. 
  المتخصصة واحتالل مكانة رفیعة بینھا المحلیة والعالمیةالمنافسة مع المجالت.  

  

 ً   :اإلداري للمجلةالھیكل  :سابعا
  .التحریر وأعضاء ھیئة التحریرمدیر و  التحریر رئیسیتكون الھیكل اإلداري للمجلة من 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

ررئیس التحری

مدیر التحریر

أعضاءھیئة التحریر
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  : رئیس التحریرمھام 
  لمجلة في النقاط األتیة:ا رئیس تتحریرتتمثل مھام 

 األشراف العام على المجلة. 

 اجتماعاتھاویعتمد محاضر  ھیئة تحریر المجلة یترأس اجتماعات. 

  اإلجراءات اإلداریة والمالیة للمجلة.متابعة الجھات المعنیة بالجامعة فیما یخص  
 .تمثیل المجلة العلمیة أمام الجھات المعنیة داخل وخارج الجامعة 

 الجامعة. ترشیح أسماء لعضویة ھیئة تحریر المجلة العلمیة ورفعھا مع السیر الذاتیة لرئیس 

  وإحالتھ إلى  المجلة باالشتراك مع أعضاء ھیئة التحریرفي إعداد تقریر سنوي عما تم إنجازه

 الجامعة. رئیس

 .توسیع نطاق انتشار المجلة من خالل التواصل مع الجامعات داخل لیبیا وخارجھا 
  

  التحریر:  مدیرمھام 
  تحریر المجلة في النقاط األتیة: مدیرتتمثل مھام 

 یع المھام على أعضاء ھیئة تحریر المجلة.زر عمل المجلة بتویتسی 

  لمجلة في حالة عدم تواجده نتیجة التزام بالجامعة أو خارجھا.ا رئیس تحریرینوب عن 

 .متابعة برید المجلة وتنظیمھ 

 .التواصل بین ھیئة تحریر المجلة والباحثین 

  البحوث ومتابعة اإلجراءات الخاصة بھا.استقبال 

 .مخاطبة المحكمین وارسال البحوث إلیھم واستقبال نتائج التحكیم 

  إصداراتالتنسیق في إخراج .ً ً وعلمیا  المجلة فنیا

 .رفع المقترحات والتوصیات إلى المشرف العام للمجلة 

 قةالعمل على إدراج المجلة العلمیة ضمن التصنیفات العالمیة ذات العال. 

  العمل على رفع معامل تأثیر المجلة.ً ً وعالمیا  عربیا

  العمل على استقطاب النشر العالمي في المجلة العلمیة. 

 .أي مھام أخرى یكلف بھا من قبل المشرف العام للمجلة 
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 التحریر:أعضاء ھیئة مھام 

  تتمثل مھام ھیئة تحریر المجلة في النقاط األتیة:

  العامة للمجلة والعمل على تطویرھا.رسم السیاسة 

 .استالم األوراق البحثیة واتخاذ ما یلزم من إجراءات بخصوصھا 

 .المساھمة في تسویق ونشر المجلة 

 .تحدید تخصصات البحوث التي تنشر في المجلة 

 في المجلة. متابعة تقییم البحوث المقدمة للنشر 

  .المساھمة في وضع شروط النشر في المجلة 
 

 ً   :مجاالت المجلة :ثامنا
  تھتم المجلة بنشر اإلنتاج العلمي للبحوث العلمیة في مجال العلوم الزراعیة في المواضیع التالیة:

   

 اإلنتاج النباتي   اإلنتاج الحیواني  

 وقایة وامراض النبات   التربة والمیاه  

 الصناعات الغدائیة   الھندسة الزراعیة  

 مراعي وغابات   البستنة  

  الزراعياالقتصاد 
  

 ً   :المجلةحتویات م :تاسعا
  تصدر المجلة نسخة الكترونیة عبر الموقع اإللكتروني للمجلة ویشمل محتواھا االتي: 

 ورقات علمیة مقدمة من قبل بحاث متخصصین في العلوم الزراعیة 

 .مقاالت علمیة لخبراء في مجال العلوم الزراعیة وتطبیقاتھا المختلفة 
  

 ً    :النشر في المجلةلغة  :عاشرا

اللغة العربیة ھي اللغة الرئیسیة للنشر في المجلة باإلضافة إلى أن من اھداف المجلة الوصول إلى العالمیة فكان 

ً للنشر في المجلة.  ً اعتماد اللغة اإلنجلیزیة أیضا لغا    حریا
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   :في المجلة قواعد النشر :الحادي عشر

  للعلوم الزراعیة تكون محكمة وتخضع إلشراف رئیس جامعة مصراتة األبحاث التي سوف تنشر بمجلة

 وأعضاء ھیئة تحریر المجلة.

 .أن یسھم البحث في تعمیق المعرفة في مجاالت العلوم الزراعیة 

  لم یسبق نشرھا بمجالت أخرى او مؤتمرات  والتيوذات الصلة تقبل المجلة البحوث العلمیة األصلیة

 علمیة باللغتین (العربیة واإلنجلیزیة).

 یجب ارفاق للنشر باللغة االنجلیزیة  اإلنجلیزیة وكذلكباللغة  ملخصیجب ارفاق العربیة  ةباللغ النشر

 .ملخص باللغة العربیة

  كتابة البحث  تاشتراطابعد إعدادھا حسب الباحث (الباحثین) من قبل تقدیم البحوث للنشر بالمجلة

 بالمجلة.الخاصة 

  على أال تزید مدة التحكیم عن ذات التخصص  فيیرسل البحث بعد استالمھ الى اثنین من المحكمین

عن  دالر تأخرمن تاریخ إرسال البحث الى المحكم ویسند تحكیم البحث الى محكم أخر عند شھر 

 شھرین.

 حث یرفض نشر البحث إذا رفض المحكمین البحث أما إذا كان الرفض من محكم واحد فیرسل الب

  الفیصل.لمحكم ثالث ویكون رأیھ ھو 

 بعدھا 15في مدة ال تزید عن ( قیام الباحث بإجراء التعدیالت المطلوبة من قبل المحكمین (ً یرسل  یوما

 للمطابقة.أعضاء ھیئة التحریر  أحدالبحث الى 

 .ال ینشر للباحث أكثر من بحث واحد في كل عدد 

  التعدیالت على البحث بما ال یغیر مضمونھ وبما یتوافق مع یحق لھیئة تحریر المجلة إجراء بعض

 أسلوب وتصمیم المجلة للنشر.

  نشرة في العدد المخصص لھصورتھ النھائیة علي الباحث (الباحثین) قبل  فيیعرض البحث. 

  القیام بنشرة في اجتماع ھیئة التحریر والتصدیق علیھ.استعراض عدد المجلة قبل یتم 
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  :رفض األوراق للنشر في المجلة :الثاني عشر
  یتم رفض الورقة من قبل ھیئة تحریر المجلة في الحاالت التالیة:

 العلمي. في البحوثللمعاییر المعتمدة  یةالبحث الورقة عدم مطابقة 

 للنشر في المجلة. افتقار الورقة البحثیة إلى أحد العناصر الشكلیة الضروریة 

  تقع ضمن مجاالت واھتمامات المجلة.الورقة البحثیة ال 

 .عدم وجود مساھمة جدیدة للورقة البحثیة في مجال المجلة 

 .وجود سرقات علمیة في الورقة البحثیة وعدم مراعاة اخالقیات البحث العلمي 

 ال تتسم بالحداثةبالورقة البحثیة لبیانات والمعلومات ا.  

 أكثر من لغة في نفس الوقت.للنشر في أكثر من مجلة وبالورقة البحثیة م یتقد 
  

   :المالیة آتالمكاف: الثالث عشر

 2018) لسنة 18بناًء على قرار مجلس جامعة مصراتة رقم ( المالیة لھیئة تحریر المجلة  تالمكافأتصرف 

  .من تعدیالت بھذا الخصوص أمیالدي بشأن اعتماد الالئحة المالیة لعمل اللجان بالجامعة وما یطر

                       كما موضح في الجدول التالي:  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :تشجیعیةال آتالرابع عشر: المكاف

 دینار لكل منھما) 10000ألف (عشرة  امقدارھ المجلة تحریر لرئیس التحریر ومدیرمكافأة تشجیعیة صرف ت

دینار لكل منھما عند حصول المجلة ) 5000وخمسھ ألف ( العالمیة، )ISIقاعدة بیانات (ضمن لمجلة اتقع عندما 

  .AIF) (  العربيعلى عامل التأثیر 

  الصنف  المكافأة  الصفة  ت
  عدد  1000  رئیس التحریر  1

  عدد  1000  التحریر مدیر  2

  عدد  600  عضو ھیئة التحریر  3

  عدد  300  المصحح اللغوي  4

  ورقة  150  المحكم  5
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   :الخامس عشر: أحكام عامة

  رئیس الجامعةمدة عمل رئیس ھیئة تحریر المجلة أربع سنوات تجدید لمدد مماثلة من قبل. 

  رئیس الجامعةمدة عمل أعضاء ھیئة تحریر المجلة سنتان تجدد لمدد مماثلة من. 

  باالشتراك مع أعضاء ھیئة التحریر المشرف العام للمجلة بما ال یتعارض مع أحكام ھذه القواعد یضع

  ویعتمدھا من رئیس الجامعة.خلیة الالزمة لتنظیم عمل ھیئة التحریر وتقییم كفاءة أدائھا الضوابط الدا

  

  

  

  مدیر التحریر                  
  د. مصطفى علي بن زقطة          

  مدیر مكتب الدراسات العلیا والمعیدین بالكلیة
  
  
  
  

   رئیس التحریر                                                           
  د. نصرالدین رجب رحومة                                                    

 عمید كلیة الزراعة                                                          


