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 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

ْنَسانَ  َخَلقَ ( 1) َخَلقَ  الَِّذي رَبِّكَ  اْسمِ ـبِ  اقْـَرأْ ﴿ ( 2)َعَلٍق  ِمنْ  اإْلِ
ْنَسانَ  َعلَّمَ ( 4) اْلَقَلمِ ـبِ  َعلَّمَ  الَِّذي( 3) اأْلَْكَرمُ  َورَبُّكَ  اقْـَرأْ   لَْ  َما اإْلِ

 (﴾5) يـَْعَلمْ 
 سورة العلق                                                             
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 رــــواعد النشـــــــق

 
ا من قبل سلتص يف لغة البحث, مرفًقا ني: العربية أو اإلجنليزية, مقيمالبحث إبحدى اللغتيقدم  .1

 دبلخص بلغة غري اللغة اليت كتب هبا البحث.
نشر يف رللة أخرى. وسيبعد من تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري ادلقدمة لل .2

ل الباحث التبعات اليت ترتتب ماىل رللة أخرى ويتح لة ا ا قدمة األحباث اليت ستنشرىا اجملمقائ
 على  لك.

(، مرفًقا بثالث نسخ ورقية، اثنتان منها C.Dأن يكون البحث مطبوًعا على قرص مدمج ) .3
اليظهر عليها اسم الباحث, والصفتو, والجهة عملو, والمكان اقامتو, مع ترك مسافة مفردة 

(, ومقاس Traditional Arabic)(، ونوعو 14و )م( بني األسطر، خبط حج1.5)
 ( سم. 12x 22الصفحة )

( سم, ويسارىا 4( سم, وىامش ديني الصفحة )3أن يكون كل من اذلوامش العلوية والسفلية ) .4
 ( سم.3.5)

 ا أمكن  لك.مبدالً من األلوان يف اخلرائط؛ كلأن تستخدم الظالل  .5
اخلرائط والرسوم ( صفحة, دبا يف  لك 33أن يكون عدد صفحات البحث يف حدود ) .6

 واألشكال واجلداول وادلالحق.
ني، أو اقناعهم موعلى الباحث األخذ بتوصيات ادلقيخيضع البحث للتقييم والتدقيق اللغوي,  .7

 بوجهة نظره.
 .البحثأن حيتوي البحث على قائمة ابدلراجع اليت اعتمد عليها الباحث عند اعداده  .8
مباشرة ابلبحث العلمي: كادلؤمترات العلمية, والندوات, ات اليت ذلا عالقة ـتنشر اجمللة اإلعالن .9

 وحلقات النقاش, يف الداخل واخلارج.
 ات  لدراسات, ومراجعات الكتب وعروضهاتنشر اجمللة ادلراجعات العلمية والنقدية للبحوث وا .13

 القيمة العلمية والفكرية والثقافية.
 ىل أصحاهبا.اجمللة غري ملزمة إبرجاع البحوث غري ادلقبولة للنشر ا .11
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 تنبيهات
 

 .اجمللة ترحب دبا يرد اليها من دراسات وأحباث 
 .اآلراء واألفكار كافة اليت تنشرىا اجمللة تعرب فقط عن آراء أصحاهبا، وال تعرب عن رأي اجمللة 
 .مجيع حقوق الطبع زلفوظة لفرع األكادديية الليبية دبصراتة 
  تنشر.البحوث ادلقدمة للنشر ال ترد سواء نشرت أم مل 
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 االفــتــتـــــــاحيــة
 دلرسلني وبعداحلمد  رب العادلني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا

من رللة البحوث األكادديية،  2021( لسنة 20فهاضلن نضع بني يدي قرائنا الكرام العدد رقم )
رللة زلكمة تنشر مصراتة. ىذه اجمللة تصدر نصف سنواي، وىي  -واليت تصدر عن األكادديية الليبية

مصراتة. وكما يف األعداد السابقة  -البحوث ادلقبولة رلاان وجتعلها متاحة عرب موقع األكادديية الليبية
فإن ادلواضيع ادلنشورة تنوعت يف رلاالت أدبية، وتطبيقية، وإنسانية. ولقد كنا حريصني على أن تتم 

البحوث اليت تتطابق مع معايري البحث  عملية التقومي بكل سرية وجدية، وحرصنا أن يتم فقط نشر
 العلمي الرصني.

وىي تقدم ىذا العدد تشكر كل من قدم حبثو لُينشر يف  األكاددييةإن أسرة حترير رللة البحوث 
صفحات ىذه اجمللة، وتشكر كلَّ من قيَّم حبثا أو أسهم بفكرة أو أعان على إخراج ىذا العدد ولو 

 .و القبولمنو  و التوفيقبوهللا ادلستعان و ، رتحات واألفكار وادلالحظاتبكلمة طيبة، وإان ُنَسرُّ ابدلق
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
    ) أسرة حترير اجمللة (       

 


