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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 عن د 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  ،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 ً هجائيا ً حسب اسم العائلة.



تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي والكتروني .
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أوال :الدراسات والبحوث
1

إصالح منظومة التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا :

د .حسين سالم مرجين

82-7

الواقع والمستقبل
8

المضامين التي يسعى الجمهور الليبي للحصول عليها
من وسائل االعالم المحلية بعد فبراير8118

3

مفهوم الرواية ونشأتها في األدب الليبي

د .سالم عيسى بالحاج
أ .سعاد المشاط السائح

82-82
92-82

1229-1291
4

االتجاه الوجداني في شعر النابغة الذبياني

د .محمد علي جودر

84-70

5

قراءات في علم الجمال القيم الجمالية كمقياس معياري

د .الطاهر عمار العباني

111-28

لتحليل المحتوى
6

د .اليسع حسن أحمد

بنية الثقافة السودانية المعاصرة والتأثير الفكري

181-118

واإلجتماعي (الدراما نموذجا)
7
8
9

د .الهادي المبروك سالم

136-188

المخدرات أحكامها الشرعية وأثارها النفسية واالجتماعية
مستقبل الصراع العربي– اإلسرائيلي وتحوالت الحراك

د .فرج محمد المة

153-137

العربي بعد 8111

د .عبدالمجيد خليفة الكوت

االزمة الطائفية في لبنان  :منتصف القرن التاسع عشر

د .رجب نصير االبيض

164-154

ثانيا :عروض الرسائل العلمية
1

أثر استخدام شبكة اإلنترنت على السلوك اإلبداعي
لدى أفراد القوى العاملة بالشركات النفطية بمدينة طرابلس

أ.د مبروكة عمر محيريق

170-165

االفتتاحية
ات ))
(( الْ َحمْدُ ِللِّه الِّذي ِبِنعْمَِت ِه تَِتمّ الصّاِل َح ُ

ال تتضح قيمـة العلم والمعرفة اال من النشر واالتاح السريعة للمعلومات من اجل تحقيق

االفادة وتوليد القيمة والقيمة المضافة التي تؤدي لتقدم المجتمعات البشرية وجعلها مجتمعات
تعتمد على االقتصاد المبني على المعرفة ،اذ بفضل استخدام تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت ،قد مكنت التواصل بين العلماء والباحثين متخطين الحواجز المكانية والزمانية،

وبالتالي تضاعف الحراك العلمي والنشر في الدوريات العلمية المحكمة المتميزة.

في هذا الصدد نود ان نلفت انتباه قرائنا الكرام ان ابتداء من هذا العدد (التاسع ديسمبر

 ،)5102ثم اعتماد النشر االلكترونية الرقمي كبديل عن النشر الورقي المطبوع بمجلة

االكاديمية للعلوم االنسانية واالجتماعية بشكل يشرف االكاديمية في المحافل الدولية ويتماشى

مع مكانتها العلمية المرموق  ،وبطبيعة الحال مع الحاق نشر االعداد المتأخرة :الخامس
والسادس والسابع والثامن ،من اجل تسريع النفاد للعطاء الفكري واتاحة البحث العلمي

للمستفيدين .

نأمل بصدور هذا العدد سد ثغرة في مجال البحث العلمي ،بما تحتوي من دراسات وبحوث،

فنحن عازمون على ان تحتل المكانة المرموق بين قريناتها في مجال العلوم االنسانية

واالجتماعية على كافة المستويات الوطنية والدولية .لذا ندعوكـم مجددا إلثرائها ببحوثكم
ودراساتكم فهذا زادها ونبع تألقها ،إنكم أيها الكتاب والقراء الكرام ،مجلة األكاديمية للعلوم

اإلنسانية واالجتماعية بكم واليكم.

ونسأل العلي القدير التوفيق لنا ولكم
د .حنان بيزان
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