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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  52صفحة.



ان ال تتجاوز ملخصات وعروض الرسائل واألطروحات  2صفحات.

 اعتماد نمط موحد في الطباعة (حجم العنوان  ،71والعناوين الفرعية  71والنص،71
المسافات 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 ،)2102 ،وفي حالة
االقتباس المباشر يذكر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا( :العمران. )97 ،2102 ،


تثبت المراجع مرتبه في نهاية البحث ترتيبا ً هجائياً حسب اسم العائلة.



تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي والكتروني .

قامئة احملتوايت
الكاتب

ر.م

عنوان المقال

1

تقييم الرسائل العلمية في مجال العلوم األساسية

2

نحو توظيف شبكة اإلنترنت في البحث العلمي

3

رحلة الليبيين األبدية للبحث عن الحرية!

الصفحات

أوال :الدراسات والبحوث
د .حسين عبداللطيف الشـريف

61-7

د .أنور عبد اهلل ســيالة
د .اكرم أبوبكر محمود

82-67

د .محمد الهادي االسود

11-82

قراءة في المشهد السياسي الليبي منذ االستقالل

4

التحول الديمقراطي المفهوم واآلليات

5

المكتبات الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي

6

الضبط الببليوغرافي لإلنتاج الفكري إلصدارات المركز
الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

د .النعمي السائح العالم

27-17

د.أبوبكر محمود الهوش

662-22

د .محمد الهادى الدرهوبى

641-662

أ.خليفه محمد الذويبى
614-646

رؤية مستقبلية مقترحة لتحسين األداء المهني

د .صالح عبدالسالم الضعيف

لألخصائي االجتماعي في مجال رعاية المعاقين

د .فتحي علي محمد علي

8

الرؤية الفلسفية للفن التجريدي

د .نائلة المنير المحمودي

621-611

9

واقع التخطيط االستراتيجي في االكاديمية الليبية

د .خيرية عمر المبروك

888-626

7

االفتتاحية
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني.
ان تطـور وتقــدم اجملتمعات البشرية ،كان ومازال معتمداً اعتماداً اساسياً على البحث العلمــي ( Scientific
 ،)Researchفمن طريق تضافر جهود العلماء والباحثني حيصل الرتاكم املعريف ،باعتبار ان البحث العلمي أسلوب
منظم من مجع املعلومات املوثوقة اىل تدوين املالحظات والتحليل املوضوعي لتلك املعلومات ،باتباع أساليب ومناهج
علمية بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها وإضافة اجلديد هلا ،ومن مث التوصل إىل حقائق وقوانني ونظريات .
ويتضح يف هذا السياق ان النشر العلمي على مر العقود حقق إجنازات هامة وصائبة ،ولكن اليوم يصاحب النشر
اإللكرتوين العديد من املشاكل اليت قد تؤثر على مصداقية وجدارة األحباث املنشورة ،من بني أمهها على سبيل املثال ال
احلصر) :عملية حتكيم األحباث ،اخالقيات الباحثني ،االحتيال يف النشر العلمي ،القيمة االعتبارية للدوريات
العلمية ...وغريها ( ،ولعل تلك االخرية أمهها
لذا نتطلع بصدور هذا العدد الثاني عشر من اجمللة ،الوصول للقيمة االعتبارية وتحقيق معامل تأثير مرتفع ،الثراء
احملتوى الرقمي العريب بالدراسات والبحوث القيمة اليت تعكس جدية وحرص الباحثني والعلماء من املشاركني فيها
بانتاجهم الفكري.
حنن عازمون على ان حتتل جملة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية املكانة املرموقه على املستوى الوطين
والدويل .لذا جندد دعوتكـم إلثرائها ببحوثكم ودراساتكم اجلادة ،فهذا زادها ونبع تألقها ،إنكم أيها الكتاب والقراء
الكرام ،جملة األكادميية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بكم وإليكم.

ونسأل العلي القدير التوفيق لنا ولكم
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