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 شروط النشر بالمجلة

أن تكون البحوث المقدمة تتضمن إضافة جديدة ومبتكرة وأال يكون قد سبق نشرها في جهة أخرى وأال تكون ـ 1

 مستلة من رسائل علمية .

 ـ أال يزيد عدد صفحات البحث عن عشرين صفحة .2

ية على ـ أن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية ومصححا لغويا وترحب المجلة بالبحوث المكتوبة باللغة األجنب3

 أن ترفق بملخص واف باللغة العربية .

ـ أن يرفق بالبحث وعلى صفحة مستقلة اسم كاتبه رباعيا وبمعلومات عن عمله ومكانه ودرجته العلمية ومؤهله 4

 العلمي ورقم هاتفه وبريده االلكتروني على أن يعيد كتابة عنوان البحث في الصفحة األولى  .

مجلة للتقييم بشكل سري من قبل أساتذة متخصصين لتحديد مدى صالحية ـ تخضع البحوث الواردة إلى ال5

 البحث للنشر من عدمه ، وتقوم المجلة بإخطار الباحثين بآراء المقيمين ومقترحاتهم 

 Times 14وبقية السطور بحجم  16ـ أن يقدم البحث مطبوعا على جهاز الحاسوب وتكتب العناوين بخط حجم 6

New Roma وعلى وجه واحد  ( على ورق مقاسA4 )على قرص   ة ورقية ، باإلضافة إلى نسخهمرفقا بنسخ

(CD. وأن ترقم الصفحات ترقيما متسلسال بما في ذلك الجداول واألشكال والصور واللوحات وقائمة الهوامش ) 

 ( أيام .10ـ عند قبول البحث للنشر يجب أال تتجاوز مدة التعديالت من طرف الباحث عن )7

زم الباحث بالمنهج العلمي في البحث ، وأن يشير إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في المتن ، وأن ترد ـ أن يلت8

 قائمتها في نهاية البحث ال في أسفل الصفحة .

 ـ البحوث الواردة إلى المجلة ال ترد ألصحابها سواء نشرت أم لم تنشر .9

 بر إال عن آراء وأفكار أصحابها فقط .ـ اآلراء واألفكار واالستنتاجات الواردة بالبحوث ال تع10

ـ تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة في العدد المناسب ، ووفق خطة المجلة على أن تكون مستوفية 11

 الشروط السالفة الذكر .

 . ، ورسالة تفيد بالنشر إذا طلب ذلك ـ يمنح الباحث نسخة من عدد المجلة المنشور فيها بحثه12

 البحوث إلى مكتب المجلة العلمية الكائن بكلية التربية بالزاوية . ـ تسلم 13

 وألي معلومات أخرى يمكن زيارة المجلة على صفحتها في الفيس بوك :  

almajalah. alalmia @ gmail . com 

 صفحتها على الفيس بالعربي : المجلة العلمية

 



 

 دد ـــة العــــــكلم

 عزيزي القارئ :

وية إلى عددها العاشر وهي في بتوفيق من هللا تعالى وصلت مجلة كليات التربية بجامعة الزا    

حلة رغم عمرها القصير ، وكان كل ذلك بفضل تشجيع ودعم أساتذتنا الكرام من مختلف  أجمل

 جامعاتنا الليبية الذين اختاروا هذه المجلة  المحكمة لنشر أبحاثهم العلمية على صفحاتها الغراء .

 وفي الوقت الذي نقدم فيه شكرنا وتقديرنا إلى كل من أسهم في نشر أبحاثه بهذه المجلة ،     

وساعد في استمراريتها وثباتها ؛ فإن ذلك يشعرنا بضخامة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ؛ 

 مما يحفزنا إلى بذل مزيد من الجهد والعمل والعطاء من أجل تقديم األفضل دائما  .

 وهللا ولي التوفيق .                                               
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