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قواعد النشر باجمللة

س عععيا م ععن المجل ععة للوص ععول إل ععى ص ععورة مميع عزة لنت ععا األعم ععال العلمي ععة الت ععي

سيسععهب بهععا المتخصصععون فععي أعععداد المجلععة فدنععه ج ع

التقيععد بالض عوابا التاليععة:

أوال :التقيد بأن كون البحث أو الدراسة في أحد الموضوعات التالية:

 .1مراعاة أصول البحث العلمي وضوابطه ومنهجيته.

 .2حداثة الموضوع بحيث ال كون قد سبق نشره أو ُقدم للنشر.
 .3أالَّ كون العمل العلمي جزءا من رسعالة أو أطروحعة أو نعال بعه صعاحبه درجعة
علمية.

 .4أن كون العمل العلمي خاليا من األخطاء اللغوية والمطبعية.

 .5أن كون العمل مكتوبا بدحدى اللغات التالية :العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية.

 .6قععدم مععع العمععل العلمععي ملخصععا ال يزيععد عععن صععفحة باللغععة العربيععة إذا كععان
العمل مقدما بلغة أجنبية ،وباللغة اإلنجليزية إذا كان العمل مقدما باللغة العربية.
 .7قعدم العمعل العلمععي مطبوععا علععى ور

) (A4مرفقععا بعه  CDحتعوي نسععخة

الكترونيععة للعمععل العلمععي وملخصععه والسععيرة الحاتيععة للباحععث ،ويجععوز إرسععال العمععل
بمرفقاته إلكترونياًّ عن طريق البريد اإللكتروني للمجلة.
 .8تخص ععص الص ععفحة األول ععى م ععن العم ععل العلم ععي – لعنع عوان العم ععل ،واس ععب مع ععده
ودرجته العلمية ،وتخصصه ،ومكان عمله.

 .9تكعون كتابعة العمعل باللغعة العربيعة وفقعا للتعالي :الخعاSimplified Arabic ،
بحجب  14للمتن 12 ،للهوامش ،المسافات ( )2.5من جميع الجهات.

 .10تكون كتابعة العمعل باللغعات األجنبيعة وفقعا للتعالي : Times New Roman
بحجب -14للمتن 12 ،الهوامش ،المسافات  2.5من جميع الجهات.
 .11تعتمد المجلعة ناعام الحوا عي ( )Notesبنها عة البحعث ( )Endnotesوذلع
بوضع أرقام لها فعي المعتن بشعكل متسلسعل وكتابعة المصعدر أو المرجعع والمعلومعات
عنععه أو مععا ي عراد كتابتععه فععي قائمععة اله عوامش بنها ععة البحععث وذل ع عل عى التععالي :اسععب

المؤلععف،

رقععب الطبعععة ،اسععب الكتععاب أو البحععث بخععا غععامق ،مكععان النشععر ،اسععب

النا ر ،تاريخ النشر ،رقب الصفحة.
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 .12خض ع ععع العمعع ععل العلمعع ععي المق ع ععدم للنشعع ععر للتقي ع ععيب الس ع ععري معع ععن قب ع ععل أسع ع ععاتحة
متخصصين.

 .13للمجل ععة الح ععق ف ععي إجع عراء التع ععديالت غي ععر الجوهري ععة الت ععي ي ععرى الم يم ععون
إجراؤه ععا أو الت ععي تفتض ععيها المس ععائل الفني ععة إلخع ع ار المجل ععة دون موافق ععة أص ععحاب
األعمال العلمية.

 .14تخطع ععر المجلع ععة أصع ععحاب األعمع ععال العلميع ععة التع ععي أجع ععاز الم يمع ععون نشع ععرها
بمالحاات للعمل بما جاء فيها وإرجاعها للمجلة للنشر.
 .15تقوم المجلة بدعادة ترتي

الدرجات العلميعة حسع

التي شترك فيها أكثر من باحث.

األعلعى فعي حالعة البحعوث

 .16األعم ععال العلمي ععة المقدم ععة للنش ععر بم ععا فيه ععا م ععن راء وأفكعععار تعبعععر ع ععن راء
أصحابها وعليهب وحدهب تبعات مسؤولياتها القانونية.
 .17خضع نشر األعمال العلمية ألوليات تتفق وسياسية النشر بالمجلة.
 .18هيئععة تحريععر المجلععة غيععر ملزمععة بععرد األعمععال العلميععة المقدم عة للنشععر بالمجلععة
سواء تب نشرها أو لب تنشر.

 .19كون اسب ية النشر وفقا لتاريخ ورود األبحاث إلى المجلة.
ثالثا :ترح

المجلة بنشر ما صلها من ملخصات للرسعائل الجامعيعة واألطروحعات

التععي تمععت إجازتهععا فععي مجععال الفنععون واإلعععالم بشععرا أن تكععون مععن إعععداد صععاح
الرسع ع ععالة أو األطروحع ع ععة خصع ع ععياًّ وبمع ع ععا ال جع ع ععاوز عع ع ععدد ( )5خمع ع ععس صع ع ععفحات.
رابعا :يلتزم الراغ

في نشر نتاجه العلمي بالمجلة بتعبئعة النمعاذ المععدة معن هيئعة

التحرير.
تتلقى المجلة المراسالت على العنوان التالي:

كلية الفنون واإلعالم –جامعة مصراته -ليبيا

بريد الكترونيmediajournal@media.misuratau.edu.ly:
لالستفسار هاتف 051-5224878 :
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كلمة العدد
تواصععل أس عرة كليععة الفنععون واإلعععالم بجامعععة مص عراتة حرصععها الشععديد
عل ع ععى اس ع ععتمرار ص ع ععدور مجلته ع ععا العلمي ع ععة،ومواكبتها آلخ ع ععر التط ع ععورات
البحثية،في مجال علوم اإلتصال والفنعون ،فهعحا الععدد الثعاني عشعر معن
هععحه المجلععة ،جععاء ليحتععوى علععى باقععة مععن األبحععاث المنوعععة فععي العديععد
من المجعاالت ،وبدسعهام معن بعاحثين متععددين معن جامععات ومؤسسعات
وطنيععة مختلفععة ،والمجلععة إذ تصععدر عععددها الثععاني عشععر ،فدنهععا تععدعو
السععادة البععاحثين إلععى ضععرورة االلت عزام بشععروا وقواعععد النشععر ،و خاصععة
من حيعث االختصعاو ونعوع الخعا والطعر المنهجيعة المتبععة بالمجلعة؛
والعععدد المحععدد لصععفحات البحععث ،كمععا تؤكععد للسععادة البععاحثين حرصععها
على توفير أفضل وأسهل الطر لنشعر أبحاثهب،وذلع معن خعالل النشعر
اإللكتروني؛بمجرد انجاز الباحث للتعديالت و المالحاات التي طلبهعا
المحكمون ،كما تؤكد هيئة تحرير المجلة أنها تحرو على اتباع قواعد
صع ععارمة لقبع ععول األبحع ععاث والتحقع ععق مع ععن أصع ععالتها العلميع ععة مع ععن خع ععالل
الفحص الدقيق لألبحاث المقدمة للنشر.
رئيس التحرير
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