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  اعد النشر �المجلةقو

ا ذات الصـلة بهـ العلـومو�افـة  عـالممجال الفنون واإل ترحب المجلة �ال�حوث والدراسات العلم�ة في

 التي لم �سب� نشرها.

تنشر المجلـة مراجعـات وعـروض الكتـب العلم�ـة فـي شـتى صـنوف المعرفـة المتعلقـة �ـالفنون   - 1

نشــطة العلم�ــة فــي مجــال الفنــون عــالم، �مــا تنشــر التقــار�ر عــن المــؤتمرات والنــدوات واألواإل

 عالم.واإل

 Simpifiedو�خ�  A4تقدم ال�حوث والدراسات والعروض �اللغة العر��ة مطبوعة على ورق  - 2

Arabic لل�حــوث العر��ــة وTimes New Roman نجلیز�ــة لل�حــوث الم�تو�ــة �اللغــة اإل

علـــى أن  صـــفحة 25ن ال یز�ـــد حجـــم ال�حـــث عـــن أللعنـــاو�ن علـــى  16للمـــتن و 14و�حجـــم 

 .   1.5تكون المسافة بین االسطر

 سم).2.5سم) وهوامش جانب�ة (2.5ك في جم�ع صفحات ال�حث هامش علو� وسفلي (یتر  - 3

لكترون�ـة علـى إضـافة الـى نسـخة إ ،تتلقى المجلـة ثـالث نسـخ مـن ال�حـث مطبوعـة �ـالكمبیوتر - 4

CD لــى الهــوامش إ علــى أن ��تــب اســم ال�احــث وعنــوان ال�حــث علــى غــالف مســتقل، و�شــار

 متها في نها�ة ال�حث �ش�ل متسلسل.والمراجع في المتن �أرقام ، وترد قائ

 صحابها.أ�حاث التي ال تقبل للنشر ال ترد الى تخضع �ل ال�حوث للتح��م  العلمي، واأل - 5

 :ت�ةیلتزم ال�احث بترتیب ال�حث وفقًا للخطوات اآل - 6

 لمة.15یتجاوز ( ولى من ال�حث �شر� األالعنوان: ��ون في الصفحة األ� ( 

 )أن یت�عـــه الكلمـــات المفاتح�ـــة و ) �لمـــة 250الملخـــص �اللغـــة العر��ـــة : ال یتجـــاوز

 التي ال تقل عن ثالث �لمات.
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 تقدمـه عنـوان و  ،نجلیز�ـة : �ـأتي فـي نها�ـة ال�حـث �عـد المراجـعالملخص �اللغة اإل�

) �لمـــة وأن تت�عـــه �250حیـــث ال یتجـــاوز ( ،نجلیز�ـــة والملخـــصال�حـــث �اللغـــة اإل

 ح�ة التي ال تقل عن ثالث �لمات.الكلمات المفات

  یلتــــزم ال�احــــث �ات�ــــاع الخطــــوات المنهج�ــــة المتعــــارف علیهــــا فــــي ال�حــــث العلمــــي

هــداف والتســاؤالت أو الفرضــ�ات إن وجـــدت وتتضــمن مقدمــة ومشــ�لة ال�حـــث واأل

 دوات جمـع الب�انـات والمفـاه�مأومنهج ال�حـث وعینتـه وحـدوده الزمان�ـة والم�ان�ـة  و 

 تخدمة في ال�حث ثم عرض النتائج وخالصة ال�حث . والمصطلحات المس

 تي:را�� اآلال�قوم ال�احث بوضع �حثه في القالب الموجود �موقع المجلة على 

/journal/mediamisuratau.edu.ly.http://www 

 یلتزم ال�احث بتعبئة النماذج المرفقة بهذه الشرو� . - 7

 :تيتتلقى المجلة المراسالت على العنوان اآل - 8

  لیب�ا-جامعة مصراته –عالم �ل�ة الفنون واإل

 mediajournal@media.misuratau.edu.lyلكتروني:إبر�د 
  0913726433/          051-5224878 هاتف : لالستفسار       
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  �لمة العدد

ي االتصال واإلعالم تطورًا �بیرًا �عد ثورة االتصال والمعلومات الت�شهد مجال 

�شتى  أسقطت الحواجز وفتحت السموات أمام الناس للتواصل وت�ادل المعلومات

ر�ة أش�الها وأنواعها، حتى تحققت نبوءة (مارشال ماكلوهان) في تحول العالم إلى ق

س �شتى صنوفهم ومستو�اتهم عالم�ة صغیرة، قر�ت ال�عید وجعلته في متناول النا

ن في دارسیالثقاف�ة والعلم�ة. هذا التطو�ر المذهل ألقى حمًال �بیرًا على ال�احثین وال

لك مجال االتصال واإلعالم، ودفعهم إلى مواصلة ال�حث والتحلیل في أ�عاد وآثار ذ

 التطور، ل�شمل من جدید العناصر االتصال�ة الرئ�سة منها والفرع�ة، في محاولة

ت سبرغور الظواهر والمش�الت التي تنجم عن هذا التطور، لذلك انطلقت في السنوال

القلیلة الماض�ة �حوث االتصال واإلعالم، لتر�ز على االتصال الرقمي، �ونه 

  أص�ح العصب الرئ�سى في المجتمع الحدیث.

سة مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم لم تكن استثناًء، حیث سعت من خالل أعدادها الخم 

عدد السا�قة إلى إ�الء اإلتصال اإللكتروني الجانب األكبر من �حوثها، وفي هذا ال

 وغیره نوعت المجلة �حوثها لتشمل مجالي الفنون واإلعالم �ش�ل عام، إضافة إلى

أ�حاث االتصال اإللكتروني فاتحة المجال أمام ال�احثین من �ل م�ان لل�حث 

لمش�الت، وتشخ�ص الظواهر ال�حث�ة والتحلیل وتقد�م الرؤ� والمقترحات لحل ا

ل .والمجلة إذ تصدر عددها السادس فإنها تتوجه �الش�ر والتقدیر والعرفان إلى �

عدد، ال�احثین واللجنة االستشار�ة وهیئة التحر�ر على ما بذلوه من جهود في هذا ال

 وتجدد الدعوة إلى جم�ع ال�احثین لمواصلة ال�حث والتواصل مع المجلة للمشار�ة

  في األعداد القادمة.                                            

  لتحر�رائ�س ر                                                                  

  




