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قواعد النشر
سقيمما سن قبل سلتص يف لغة البحث,سرف ًقما دبلخص بلغة غري اللغة
 -1يقدم البحث إبحدى اللغتني :العربية أو اإلجنليزيةً ,
اليت كتب هبما البحث.

 -0تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر سن قبل ,وغري ادلقدسة للنشر يف رللة أخرى .وسيبعد سن قمائمة األحبماث اليت
ستنشرىما اجمللة إذا قدم إىل رللة أخرى ويتحمل البماحث التبعمات اليت ترتتب على ذلك.
سطبوعما على قرص سدسج ( ,)C.Dسرف ًقما بثالث نسخ ورقية ,اثنتمان سنهما اليظهر عليهما اسم
 -3أن يكون البحث
ً
البماحث ,والصفتو ,والجهة عملو ,والسكمان إقماستو ,سع ترك سسمافة سفردة ( )1.1بني األسطر ,خبط حجمو ( ,)11ونوعو
( ,)Traditional Arabicوسقماس الصفحة ( )x 2210سم.
 -1أن يكون كل سن اذلواسش العلوية والسفلية ( )3سم ,وىماسش ديني الصفحة ( )1سم ,ويسمارىما ( )3.1سم.
 -1أن تستخدم الظالل بدالً سن األلوان يف اخلرائط؛ كلمما أسكن ذلك.
 -6أن يكون عدد صفحمات البحث يف حدود ( )32صفحة ,دبما يف ذلك اخلرائط والرسوم واألشكمال واجلداول وادلالحق.
 -7خيضع البحث للتقييم والتدقيق اللغوي ,وعلى البماحث األخذ بتوصيمات ادلقيمني ,أو إقنماعهم بوجهة نظره.
 -8أن حيتوي البحث على قمائمة ابدلراجع اليت اعتمد عليهما البماحث عند إعداده ىذا البحث ,وأن يتبع يف إعداد قمائمة
ادلراجع طريقة التهميش ادلتبعة يف ىذه اجمللة.
 -9أن تضم سقدسة البحث :عنوان البحث ,ورلمال ختصصو الدقيق ,واسم البماحث ,ودرجتو العلمية ,وسريتو الذاتية.
 -12تنشر اجمللة اإلعالانت اليت ذلما عالقة سبماشرة ابلبحث العلمي :كمادلؤمترات العلمية ,والندوات ,وحلقمات النقماش ,يف
الداخل واخلمارج.
 -11تنشر اجمللة ادلراجعمات العلمية والنقدية للبحوث والدراسمات ,وسراجعمات الكتب وعروضهما؛ ذات القيمة العلمية
والفكرية والثقمافية.
 -10يف حمالة قبول البحث ونشره؛ دينح البماحث أربع نسخ رلمانية سن العدد الذي نشر فيو حبثو.
 -13اجمللة غري سلزسة إبرجماع البحوث غري ادلقبولة للنشر إىل أصحماهبما.
IV

تنبوه ى
 اجمللة ترحب دبما يرد إليهما سن دراسمات وأحبماث.

 اآلراء واألفكمار كمافة اليت تنشرىما اجمللة تعرب فقط عن آراء أصحماهبما ,وال تعرب عن رأي اجمللة.
 مجيع حقوق الطبع زلفوظة لفرع األكمادديية الليبية دبصراتة.
 البحوث ادلقدسة للنشر ال ترد سواء نشرت أم مل تنشر.
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احلمد هلل رب العمادلني ,والصالة والسالم على أشرف األنبيماء وادلرسلني وبعد فهذا ىو العدد اخلماس

سن رللة البحوث

األكمادديية يرى النور؛ لنفي دبما وعدان بو سن التواصل العلمي وخدسة العلم وسسماعدة البماحث واإلسهمام يف احلركة العلمية.
إن ادلرحلة الصعبة اليت متر هبما بالدان تتطلب جهدا زائدا وعمال دؤواب سن أجل اخلروج سن احملنة ودفع الظلم واحلرج والقتل
واخلطف واالبتزاز والتشويو الذي أفسد على الليبيني حيماهتم ,وىذه ادلنزلقمات اخلطرية تلقي بظالذلما على العملية التعليمية
واحلراك العلمي ,ولن يكون التعليم العمايل دبنأى عن تلك األحداث والتجماذابت ,وسيتأثر كمما يتأثر غريه وسيصماب بشيء
سن ادلنغصمات كمما ىي احلمال يف سمائر ادلؤسسمات.

وأول شيء جيب التبيو إليو احرتام التخصصمات ادلختلفة وعدم اعتداء ادلتحدث واجملتهد وادلستنتِج على العلوم اليت ال يعلم
أسرارىما وسما يكتنفهما سن غموض ,فيلتزم سما يعلم ويفقو ,فيستطيع أن يثبت ابلدليل سما يطرحو سن أفكمار ونتمائج وسما وصل
إليو سن سور قد جيهماىما كثري سن النماس الذين ال عالقة ذلم ابدلسألة ادلطروحة للنقماش أو ادلستجدة؛ لتكون آراؤه واستنتماجماتو
خمالية سن اخلطإ وسبنية على أسماس علمي.
ولعل سما متر بو بالدان سن زلن وترنح وتشتت بسبب ذبماوز طمائفة سن ادلتصدرين ختصصماهتم إىل غريىما سن العلوم اليت ال
عالقة ذلم هبما ,ولو التزم كل ستصدر سما يتقنو ألزحنما عن بالدان كثريا سن اذلموم والنفرج كثري سن احملن.
فلنرتك السيماسيني يستنتجون ويفصحون عن أسرار سيماستهم ,ولندعمهم ابلنصح واإلرشماد وبيمان احلق سن غري سيل أو حيف
أو ظلم ,ولنرتك االقتصماديني خيططون لتجماوز ادلرحلة فيعربون عن ادلمكن وأخصر احللول وأجداىما ,ولنرتك أىل اللغة
واالجتمماع والرتبية وعلم النف والفلسفة والتماريخ وغريىما سن التخصصمات يدرسون ويبحثون ويستنتجون ليظهر لنما سما
يريدون نفع البالد بو ,مث يكون لنما احلكم على النتمائج اليت سنراىما واقعما سعماشما.
وأصحماب التخصصمات الشرعية سطمالبون قبل غريىم بتحمل سسؤوليماهتم يف ىذه ادلرحلة ,فعليهم عبء البحث واالجتهماد
وبيمان ادلصماحل وادلفماسد وسد ابب الذرائع ,كل ذلك ابلدليل والربىمان ,فإذا سما ظهر خطأ أو زلل فمالرجوع عنو فضيلة ,وتبل
النصيحة سلزسون بو قبل غريىم.
إن األكمادديية الليبية  -سصراتة – رغم قلة اإلسكمانيمات تسعى إىل تطوير ادلخرجمات واستدراك سما ديكن لبنماء األمنوذج العلمي
ادلؤثر يف اجملتمع ,ولن يتم ذلك إال ابحرتام التخصصمات ادلختلفة؛ ليبدع كل ستخصص فيمما يفقو ويتقن ,ويرتك سما سوى
ذلك ,وبذلك تتحقق النهضة ادلأسولة  ,فلنتعماون سن أجل تلك الغماية السماسية.
أيهما السمادة األعزاء ,ىذه جهودان بني أيديكم ,ال ختلو -كمما ىو حمال البشر -سن النقص واخلطإ والسهو؛ فال تبخلو علينما
إبسهماسماتكم وانتقماداتكم البنّماءة اليت ستكون بعون هللا  -تعماىل -زلل احرتام وتقدير ,وهللا ادلستعمان وبو التوفيقوسنو القبول.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركماتو
( أسرة حترير اجمللة )
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