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  :قواعد النشر �المجلة

ـــة التـــي        ـــزة لنتـــاج األعمـــال العلم� ـــة للوصـــول إلـــى صـــورة ممی ســـع�ًا مـــن المجل

 :س�ســهم بهــا المتخصصــون فـــي أعــداد المجلــة فإنــه یجـــب التقیــد �الضــوا�� التال�ـــة

 :أوًال: التقید �أن ��ون ال�حث أو الدراسة في أحد الموضوعات التال�ة

 .مراعاة أصول ال�حث العلمي وضوا�طه ومنهجیته . 1

 .حداثة الموضوع �حیث ال ��ون قد سب� نشره أو ُقدم للنشر . 2

أالَّ ��ون العمل العلمي جزءًا من رسـالة أو أطروحـة أو نـال �ـه صـاح�ه درجـة  . 3

 .علم�ة

 .العلمي خال�ًا من األخطاء اللغو�ة والمط�ع�ةأن ��ون العمل  . 4

 .�ةأن ��ون العمل م�تو�ًا بإحد� اللغات التال�ة: العر��ة، اإلنجلیز�ة، الفرنس . 5

�قــدم مــع العمــل العلمــي ملخصــًا ال یز�ــد عــن صــفحة �اللغــة العر��ــة إذا �ــان  . 6

 .عر��ةغة الالعمل مقدمًا بلغة أجنب�ة، و�اللغة اإلنجلیز�ة إذا �ان العمل مقدمًا �الل

�حتـو� نســخة  CD مرفقــا �ـه (A4) �قـدم العمـل العلمــي مطبوعـًا علــى ورق  . 7

الكترون�ــة للعمــل العلمــي وملخصــه والســیرة الذات�ــة لل�احــث، و�جــوز إرســال العمـــل 

 .�مرفقاته إلكترون�ا� عن طر�� البر�د اإللكتروني للمجلة

ـــوان العمـــل، واســـمل –تخصـــص الصـــفحة األولـــى مـــن العمـــل العلمـــي  . 8 معـــده  عن

 .ودرجته العلم�ة، وتخصصه، وم�ان عمله

 Simplified Arabicتكـون �تا�ـة العمـل �اللغـة العر��ـة وفقـًا للتـالي: الخـ�،  . 9

 .) من جم�ع الجهات2.5للهوامش، المسافات ( 12للمتن،  �14حجم 

 Times New Roman :تكون �تا�ـة العمـل �اللغـات األجنب�ـة وفقـًا للتـالي .10

 .جهاتمن جم�ع ال 2.5الهوامش، المسافات  12للمتن، -�14حجم 

ذلـك و ) Endnotes) بنها�ـة ال�حـث (Notesتعتمد المجلة نظام الحواشـي (  .11

أرقام لها فـي المـتن �شـ�ل متسلسـل و�تا�ـة المصـدر أو المرجـع والمعلومـات  بوضع

وذلــك علــى التــالي: اســم عنــه أو مــا یــراد �تابتــه فــي قائمــة الهــوامش بنها�ــة ال�حــث 

م الط�عــة، اســـم الكتــاب أو ال�حـــث بخــ� غــام�، م�ـــان النشــر، اســـم رقــ المؤلــف،

 الناشر، تار�خ النشر، رقم الصفحة.
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یخضــــــع العمــــــل العلمــــــي المقــــــدم للنشــــــر للتقیــــــ�م الســــــر� مــــــن قبــــــل أســــــاتذة  .12

 .متخصصین

للمجلــــة الحــــ� فــــي إجــــراء التعــــد�الت غیــــر الجوهر�ــــة التــــي یــــر� المق�مــــون  .13

ة إلخــــراج المجلــــة دون موافقــــة أصــــحاب إجراؤهــــا أو التــــي تفتضــــیها المســــائل الفن�ــــ

 .األعمال العلم�ة

تخطــــر المجلـــــة أصـــــحاب األعمـــــال العلم�ــــة التـــــي أجـــــاز المق�مـــــون نشـــــرها  .14

 .�مالحظات للعمل �ما جاء فیها وٕارجاعها للمجلة للنشر

تقوم المجلة بإعادة ترتیب الدرجات العلم�ـة حسـب األعلـى فـي حالـة ال�حـوث  .15

 .التي �شترك فیها أكثر من �احث

األعمــــال العلم�ــــة المقدمــــة للنشــــر �مــــا فیهــــا مــــن آراء وأف�ــــار تعبــــر عــــن آراء  .16

 .أصحابها وعلیهم وحدهم ت�عات مسؤول�اتها القانون�ة

 .یخضع نشر األعمال العلم�ة ألول�ات تتف� وس�اس�ة النشر �المجلة .17

هیئــة تحر�ــر المجلــة غیــر ملزمــة بــرد األعمــال العلم�ــة المقدمــة للنشــر �المجلــة  .18

 .نشرها أو لم تنشرسواء تم 

 .��ون اس�ق�ة النشر وفقًا لتار�خ ورود األ�حاث إلى المجلة .19

ثالثًا: ترحب المجلة بنشر ما �صلها من ملخصات للرسـائل الجامع�ـة واألطروحـات 

التــي تمــت إجازتهــا فــي مجــال الفنــون واإلعــالم �شــر� أن تكــون مــن إعــداد صــاحب 

 .) خمــــــس صــــــفحات5عــــــدد (الرســــــالة أو األطروحــــــة شخصــــــ�ا� و�مــــــا ال یجــــــاوز 

یئـة هرا�عًا: یلتزم الراغب في نشر نتاجه العلمي �المجلة بتعبئـة النمـاذج المعـدة مـن 

 .التحر�ر

  تتلقى المجلة المراسالت على العنوان التالي:

  لیب�ا-امعة مصراته ج–�ل�ة الفنون واإلعالم 

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

 �شهد مجال االتصال واإلعالم تطورًا �بیرًا من حیث العناصر       

نتیجة للتزاوج بین علم األساس�ة الم�ونة للعمل�ة االتصال�ة وذلك 

 علم تقن�ة المعلومات، مما أفرز مولودًا جدیدًا في مجالاالتصال و 

ن االتصال ُ�عرف الیوم �اإلعالم الرقمي الذ� استطاع �ما یتمیز �ه م

خصائص جدیدة أن یجذب جمهورًا �بیرًا ومن تم �سر العدید من 

ي البوا�ات والحواجز التي �انت ُتعی� الرسالة االتصال�ة �ما أسهم ف

بروز وسائل إعالم�ة جدیدة بخصائص اتصال متطورة وسهلة 

متلقي مشار�ًا حق�ق�ًا في صنع الرسالة االستخدام وجعل من ال

اإلعالم�ة وفي اح�اٍن �ثیرة مصدرًا ومعدًا للقصص الصحف�ة األمر 

لتواصل اوخاصة ش��ات - الذ� جعل من وسائل اإلعالم الرقم�ة 

، �ما فرض هذا التحول في المجال اإلعالمي رقی�ًا فاعالً  -االجتماعي

 إلعالم ضرورة التف�یر فيعلى ال�احثین والدارسین لعلوم االتصال وا

أسالیب �حث�ة أكثر نجاعة في التشخ�ص وال�حث �ما یتالءم 

  .ص الجدیدة لهذا النوع من االتصالوالخصائ

م�ع جومواك�ة لهذا التغییر فإن مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم تدعو       

التجاه إلى ال�حث في لال�احثین في مجال علوم االتصال واإلعالم 

ت اإلعالم الرقمي �غ�ة تكو�ن قاعدة معرف�ة تكون خصائص ومجاال

  لبنة في تأطیر نظر� مستقبلي لعلم االتصال واإلعالم الرقمي.

  

  �ر   لتحر ارئ�س                                                     




