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قواعد ومواصفات النشر باجمللة
 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  52صفحة.



ان ال تتجاوز ملخصات وعروض الرسائل واألطروحات  2صفحات.

اعتماد نمط موحد في الطباعة (حجم العنوان  ،71والعناوين الفرعية  71والنص ،71المسافات

بين األسطر ،7.0الخط .)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 ،)0200 ،وفي حالة االقتباس المباشر يذكر
رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا( :العمران. )47 ،0200 ،


تثبت المراجع مرتبه في نهاية البحث ترتيبا ً هجائيا ً



تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي أو إلكتروني على البريد االلكتروني.

االفتتاحية
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني.
تُعد هذه الدورية مبثابة النافذة اليت تطل منها هذه املؤسسة العريقة ((األكادميية الليبية للدراسات العليا)) على
العامل يف شكله الرقمي ،وهي الرئة اليت يتنفس هبا الباحثني إلثبات وجودهم يف جمتمعا رقميا كونيا.
ان عزمنا وإصرارنا على استمرارية صدورها بشكلها الرقمي رغم كثرة التحديات والعقبات وقلة اإلمكانيات ،امنا
من اجل إعالء املصلحة الوطنية ،واثبات مكانة األكادميية الليبية كمؤسسة علمية هتتم بالدراسات العليا والبحث العلمي
يف ليبيا.
لذا فان صدور العدد الثامن عشر من مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ميثل املدخل الصحيح
لتأكيد مكانة هذا الصرح األكادميي الوطين ،اذ ان نشر دورية علمية يف شكل إلكرتوين واتاحتها على املوق اإللكرتوين
لألكادميية ،يعترب اساسا لبناء مستودع رقمي ،الذي يعد من بني أهم معايري تقييم اجلودة وترتيب تصنيف كفاءة
املؤسسات األكادميية والبحثية يف العامل.
وبصدور هذا العدد الثامن عشر (يوليو  )0202من اجمللة ،مازال حيدونا االمل لتحقيق الوصول ملعامل تأثري
مرتف  ،فنحن عاقدون العازم على ان حتتل جملة األكادميية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية املكانة املرموقة على املستوى
الوطين والدويل.
نسأل العلي القدير التوفيق وحتقيق ما تصبو اليه طموحاتنا يف الرف من مكانة هذه املؤسسة العلمية العريقة من
طريق االرتقاء هبذه اجمللة.
ويف هذا الصدد جندد الدعوة إلثرائها ببحوثكم ودراساتكم اجلادة ،فهذا زادها ونب تألقها ،إنكم أيها ال ُكتاب
والقراء الكرام ،جملة األكادميية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بكم وإليكم.
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