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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.



يوقع الباحث عند تقديم بحثه للمجلة تعهد 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 باللغة العربية (حجم العنوان  ،11والعناوين الفرعية - 11

والنص ،11المسافات بين األسطر ،1.9الخط .)Simplified Arabic
 اعتماد نمط موحد في الطباعة باللغة غير العربية (حجم العنوان  ،11والعناوين الفرعية 11
والنص ،11المسافات بين األسطر ،1.9الخط .)Times New Roman
تكتب االستشهادات المرجعية بطريقة  APAفي متن النص  ،و يشار إليها عند االقتباس الغير

المباشر بذكر اسم المؤلف األخير ،ثم سنة النشر بين قوسين على سبيل المثال  (:العمران،)0200 ،
وفي حالة االقتباس المباشر يذكر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا( :العمران،0200 ،ص . )47


تثبت المراجع مرتبه في نهاية البحث ترتيبا ً هجائيا ً



تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي أو إلكتروني على البريد االلكتروني.

قامئة احملتوايت
ر.م

الكاتب

عنوان المقال

الصفحة

أوال :الدراسات والبحوث العربية
1
2

3

4
5
6
7
8

الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي المتطلبات ومعوقات

د .رضا محمد األسود

التطبيق

أ .محمد خليفة الطويل

جودة التعليم وعالقتها بإجراء امتحانات إتمام الشهادة

د .حميدة على البوسيفي

الثانوية العامة بالجامعات الليبية

د.ايناس عبد اهلل خليل

دراسة ميدانية من وجهة نظر طالب الشهادة الثانوية العامة

د .ليلي احمد هالل

مستوى فاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبق وأثره على

أ.عمر منصور امعيقل

مستوى األداء المالي في الشركة العامة للكهرباء في ليبيا

د .عوض أحمد الروياتي

واقع النظام اآللي في مكتبة الملك عبد العزيز العامة

د .ماجدة عزت غريب

81-7
54-89

72-54
804-73

 :دراسة تقييمية
أساليب المعاملة الوالدية ودورها في في إعداد وتنمية

د .عمر مفتاح الصالحي

889-807

شخصية األبناء
تأخر سن الزواج لدى الشباب رؤية تحليلية في ضوء

د .هيام عبد الحميد بنه

837-820

المتغيرات المعاصرة
الحبسة اللغوية وبنية الكفاية االتصالية
واقع جرائم اإلتجار بالجنس كأحد أشكال جرائم

مليكة فريحي
د .عصام حسني األطرش

851-831
878-859

اإلتجار بالبشر

9
11

اختالف الخطاب السياسي لدى الحركات اإلسالمية

د .عبد الجبار محمد العودة

815-872

والوطنية وأثره على االنقسام الفلسطيني
دراسة التغيرات في نشاط بعض األنزيمات في مصل الدم

ماجدة الطاهر أحمد شمبي

وهرمون الكورتيزول عند الراحة وبعد عدو  111م

كميله أبو القاسم العموري
نوال الطاهر أحمد شنبي

202-814

االفتتاحية
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف النبياء واملرسلني نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني.
ان بصدور العدد الحادي والعشرون ديسمبر  0202من مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،
تدخل اجمللة عامها العاشر بفضله سبحانه وتعاىل ،وبفضل اجلهد احلتيتة والعمل الدؤوب هليةة حتررراا ،بعد ان حققت
استمراررة وانتظام صدوراا واي يف شكلها اإللكرتوين ،الذي رُعد املدخل الصحيح لتأكيد مكانة اذا الصرح الدطين.
لذا فان اذه اجمللة مبثابة النافذة اليت تطل منها األكا ميية الليبية على العامل يف شكله الرقمي ،واي الرئة اليت رتنفس
هبا الباحثني إلثبات وجد ام يف جمتمع املعلدمات واملعرفة .اذ ان نشر وررة علمية واتاحتها على املدقع اإللكرتوين
لألكا ميية كمؤسسة علمية حبثية ،رعترب مؤشرا أساسيا من مؤشرات قياس اإلنتاجية العلمية واملعرفية ويف ذات الدقت ،رعد
من بني أام معارري تقييم اجلد ة وترتيب تصنيف كفاءة املؤسسات األكا ميية والبحثية يف العامل.
وبصدور اذا العد من اجمللة ،مازال حيدونا االمل لتحقيق الدصدل ملعامل تأثري مرتفع ،فنحن عاقدون العازم على
ان حتتل جملة األكا ميية للعلدم اإلنسانية واالجتماعية املكانة املرمدقة على املستدى الدطين والدويل .نسأل العلي القدرر
التدفيق وحتقيق ما تصبد اليه طمدحاتنا يف الرفع ،من مكانة اذه املؤسسة العلمية العررقة من طررق االرتقاء هبذه اجمللة.
أرها ال ُكتاب والقراء الكرام ،ان مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بكم وإليكم ،لذا رسرنا عدتكم

جمد ا إلثرائها ببحدثكم و راساتكم اجلا ة ،فهذا زا اا ونبع تألقها.

ونسأل العلي القدير التوفيق لنا ولكم
أ.د .حنان بيزان
رئيس هيئة التحرير

