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توجه جميع المراسالت باسم رئيس هيئة التحرير
على البريد االلكتروني hanbezan@yahoo.com -:
او على البريد االلكتروني لمجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية -:
journalhs51@gmail.com

(تعبر البحوث والدراسات عن أراء كتابها وال تعكس بالضرورة رأي المجلة أو األكاديمية )
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قواعد ومواصفات النشر بالمجلة
 تنشر المجلة البحوث التي تتوفر فيها األصالة ،واالبتكار ،وإتباع المنهجية السليمة والتوثيق
العلمي مع سالمة الفكر واللغة واألسلوب.
 تنشر المجلة األبحاث والدراسات األكاديمية باللغتين العربية واالنجليزية.


يلتزم الباحث عند تقديم بحثه للمجلة بأن ال يقدمه لجهة أخرى حتى إعالمه بنتيجة التحكيم.

 يلتزم الباحث بمراجعة البحث المقدم ،فالمجلة ال تتحمل مسؤلية االخطاء اللغوية والنحوية.
 ينبغي أن يدون في أول العمل المراد نشره معلومات عن الباحث ،مثل (االسم ،الدرجة
العلمية ،جهة العمل ،البريد اإللكتروني(.


يتم ترتيب مواد المجلة وفقا ً ألمور فنية بحتة ،وال عالقة لها بمكانة البحث أو قيمته.

 ترسل البحوث لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة التحرير بشكل سري  ،وللمجلة أن تطلب
إجراء تعديالت على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.


ان ال تتجاوز البحوث والدراسات المقدمة للنشر  32صفحة.



ان ال تتجاوز ملخصات وعروض الرسائل واألطروحات  2صفحات.

 اعتماد نمط موحد في الطباعة (حجم العنوان  ،01والعناوين الفرعية  01والنص،01
المسافات بين األسطر ،0.1الخط .)Simplified Arabic
 تكتب االستشهادات المرجعية في متن النص ،و يشار إليها عند االقتباس الغير المباشر بذكر
اسم المؤلف األخير ،ثم سنة النشر بين قوسين مثل(:العمران ، )2102 ،وفي حالة االقتباس
المباشر يذكر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا( :العمران. )97 ،2102 ،


تثبت المراجع مرتبه في نهاية البحث ترتيبا ً هجائياً.

 تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي والكتروني  .

قامئة احملتوايت
عنوان المقال

ر.م

الكاتب

الصفحات

أوال :الدراسات والبحوث
1

قانون اإلدارة المحلية بعد ثورة فبراير في ليبيا

د .خالد عمر مادي

17-2

2

الطرق الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية

د .احمد الهادي كركوب

77-11

3

تطور القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير

د .ابوالقاسم احمد ابوهديمة

70-71

7

لمسات من اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم

د.علي الالفي جولق

17-71

5

بين اللغة والكالم -في علم األسلوبية

د .أبوبكر العربي المجدوب

99-11

6

إضافة الشيء إلى نفسه :دراسة في تفسير التحرير

د .نجمه خليفة ميالد

121-100

7

الخصائص الموضوعية والفنية في شعر النابغة الذبياني

د .محمد علي جودر

137-122

1

المكتبات الجامعية في ظل الجودة الشاملة

.د .لطفية علي الكميشي

151-135

أ.عمران محمد مسعود ضو

170-152

د .فردوس محمد التويجيري

191-171

والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور

9
10

مهام مدير المدرسة االبتدائية كما يراها المعلمون
صعوبات استخدام الوسائل التعليمية في المدارس
الحكومية

11

د .نائلة المنير المحمودي

النمو الفني عند األطفال وأهميته التربوية

ثانيا :عروض الرسائل العلمية

12

اثر مشاركة مستخدمي نظم المعلومات في تطويرها
دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية بمدينة زليتن

:

أ.د مبروكة عمر محيريق

211-192

217-212

االفتتاحية
ال قيمـ ة للعلم اذ لم يتم نشره واتاحته لخدمة البشرية وذلك من منطلق ان العلم عالمي
النزعة ،وان المعرفة ال وطن لها ،حيث اصبحت ذات صبغه عالمية بفضل استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،التي سهلت التواصل بين العلماء والباحثين بغض النظر عن الحواجز
الجغرافية ،وقد تضاعف في اآلونة االخيرة الحراك العلمي والنشر في الدوريات العلمية
المتميزة.
لذا نأمل بصدور هذا العدد من مجلـة األكاديمية للعلـوم اإلنسانية واالجتماعية ،سد ثغرة في مجال البحث
العلمي ،بما تحتويه من دراسات وبحوث ،فنحن عازمون على ان تحتل المكانة المرموقه بين
ق ريناتها في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية على كافة المستويات الوطنية والدولية.
و في هذا السياق يجدر التنويه الى ان المجلة التي بين ايديكم ،ليست وليدة الساعة بطبيعة
الحال ،بل هي ثمرة جهود سابقة ومحاوالت جادة تذكر فتشكر وان كانت متعثرة ،نحاول اآلن
جاهدين بصدور هذا العدد تسييرها وتخطي العقبات والصعاب وهللا ولي التوفيق.
نود لفت انتباه قرائنا الكرام الى انه ثمة تعديالن في المجلة ،أولهما اننا احدثنا تعديال بسيطا
في رئاسة تحرير المجلة ابتداء من هذا العدد (الخامس) ،وثانيها استحداث قسم لعروض
الرسائل الجامعية المميزة المجازة باالكاديمية من اجل تشجيع تميز العطاء الفكري وإثراء
البحث العلمي.
ان المجلة تدعوكـم مجددا إلثرائها ببحوثكم ودراساتكم فهذا زادها ونبع تألقها ،إنكم أيها
الكتاب والقراء الكرام ،مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بكم وإليكم.
ونسأل العلي القدير التوفيق لنا ولكم
د .حــنان بيزان
رئيـس هيئـة التــحرير

