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 0ثبجملهخ اننشش ششًط 
 

، ًأنْبد انتٌحْك ادلتجغأً ادلنيذ ًكزنك االسهٌة  ،(Contribution)فكشح انجحج ًاطبنتيب ًيسبمهتيب انؼهًْخ ّشاػِ انجبحج رٌدح   -5

 انؼهًِ، يغ ضشًسح خهٌ انجحج يٍ االخغبء انهغٌّخ ًاخغبء انغجبػخ.

 0آتْخ انششًط ًفك ، ًاإلَكهْضّخ انؼشثْخ ثبنهغتني انجحٌثَشش اجملهخ تمجم  -0

  ٌَع اخلظ  ،(4)ًادلسبفخ ثني انسغٌس ًاحذ  ،(41) اخلظ زىح ،ًًسد يهف ػهَ غغجت0ُ ثبنهغخ انؼشثْخ  ادلمذيخ هجحٌثثبننسجخ ن

(Traditional Arabic) . 

  ٌَع اخلظ ، (4) ًادلسبفخ ثني انسغٌس ًاحذ ،(41) اخلظ زىح ،ًًسد يهف ػهَ غغج0 تُجنهْضّخهجحٌث ادلمذيخ ثبنهغخ اإلثبننسجخ ن

(Times New Roman) . 

   جلًْغ اجليبد. سم(15.2)أٌ تكٌٌ ىٌايش انظفحبد 

  ٌنهكتبثخ ثبنهغخ  (41) ، حبزى خظانضشًسّخ اإلّضبحْخ ًانجْبَبد انؼنبًٍّ تشًم ًأٌ ،انظحْحخ أيبكنيب يف ًاألشكبل اجلذاًل تٌضغ أ

 5أً اإلَكهْضّخ  انؼشثْخ

  طفحخ يٍ ٌَع  (.1)انجحج ػٍ طفحبد ضّذ ػذد أٌ ال ت(A4) ػهَ اننحٌ انتبيل0 يتضًنخ ادلنت ًادلالحك ًادلشارغ 

 اجلٌدح نهجحٌث انؼهًْخضًبٌ يف رلهخ  انؼهًِ انجحج كتبثخ ششًط
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سى ، ثبإلضبفخ اىل ئكهًخ 55ػذد كهًبتو  الّتزبًص حبْج ،انجحجيٍ انجحج نؼنٌاٌ  انظفحخ األًىل ختظض 0طفحخ انؼنٌاٌ 

 انجبحج، انهمت انؼهًِ، انتخظض، ريخ انؼًم، ػنٌاٌ انربّذ االنكرتًَِ.
  .(كهًخ 1.2الّتزبًص)ثبنهغتني انؼشثْخ ًاإلجنهْضّخ  (Abstract)ادلهخض  5
 .(كهًبد .) ثبنهغتني انؼشثْخ ًاإلجنهْضّخ انكهًبد ادلفتبحْخ 2
 ًتشًم االعبس اننظشُ. ادلمذيخ 3
  0ًّشًم، ( يف حبنخ انجحج انكًِ ) ينيزْخ انجحج ًرشاءتو 4

  (ينيذ انجحج، رلتًغ انجحج، ػْنخ انجحج، أداح انجحج "طذليب ًحجبذتب")
  0ًّشًم، (يف حبنخ انجحج اننٌػِ  )ينيزْخ انجحج ًرشاءتو  5

 .(رلًٌػخ انجحج، أسهٌة انجحج، انتأكذ يٍ طذق ًيٌضٌػْخ ادلؼهٌيبد، أسهٌة انتحهْم نهجْبَبد)
 َتبئذ انجحج  6

 ينبلشخ اننتبئذ، ًيمبسَتيب ثبنذساسبد انسبثمخ ًاشتمبق ادلضبيني ينيب. 7
 اىل يضنتني فمظ. ،ًتمشّجيب ّخكبفخ األسلبو انٌاسدح ثبنجحج تُكتت ثبنهغخ اإلجنهْضّخ يغ انرتكْض ػهَ انؼاليبد انؼشش 9

 ّتى ػشع اجلذاًل ثذًٌ أػًذح يغ خغٌط أفمْخ تفظم ثني انؼنبًٍّ انشئْسْخ، ػهَ أٌ حتُذد ثذاّبد االػًذح ثذلخ. 51
ؼشف انمبسب  ثبجلذّذانزُ تٌطم ئنْو انجبحج ً َتبئزو استنتبربد انجحج تؼغِ حملخ ثسْغخ ػٍ يب مت ارشاؤه ثبنجحج، نتُ 55

 ادلختظشح، ًتنتيِ ثبنتٌطْبد ًدلمرتحبد.  
يف َسختيب انسبدسخ، ًتكٌٌ يشتجخ أجبذّبً ًغري  (APA) لبئًخ ادلشارغ، تتجغ اجملهخ انتٌحك ادلؼتًذ ثبجملهخ االيشّكْخ نؼهى اننفس 52

بالػتجبس ئتسبق انتٌحْك يف يغ األخز ثيشلًخ، ًتجذأ ثبنهمت حى اسى انجبحج االًل، ًُّربص ػنٌاٌ انكتبة أً اجملهخ خبظ يبئم، 

 ينت انجحج يغ لبئًخ ادلشارغ. 

 .(Quality.Journal@lqac.org.ly)انربّذ االنكرتًَِ  ػرب اجملهخ ئىل (pdf +Word)ئنكرتًَْبً انجحج شسمُّ -3

 .هًزهخن االنكرتًَِ ٌلغادل من ادلغهٌثخ كبيهخ، ًميكٍ احلظٌل ػهْو ثؼذ تؼجئخ انجْبَبد ( نششان عهت منٌرد (انجحج يغ انجبحج ُّشفكأٌ  -4
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جيٌص ذلْئخ انتحشّش عهت أُ يستنذاد تشاىب ضشًسّخ إلدتبو ػًهْخ انفحض ادلجذئِ أً انتحكْى، ػهَ سجْم ادلخبل ال احلظش 0 منبرد حتهْم  -5

 انجْبَبد اإلحظبئْخ، طحبئف اإلستجبَخ ادلًهإح يٍ لجم ادلستزٌثني، انتمبسّش....اخل. 

 شًحخ دكتٌساح، يغ تٌضْح رنك يف ىبيش طفحخ انؼنٌاٌ ًتٌحْميب كبيالً.حتذّذ يارا كبٌ انجحج يستالً يٍ سسبنخ يبرستري أً أع -6

 بنفبد نمٌاَني ادلهكْخ انفكشّخ ًُّنغ يُمذو اإلَتبد يٍ اننشش يف اجملهخ ثشكمٍ هنبئِ.يف حبنخ حجٌد أّخ خم -7

 0اننششً انتحكْى ئرشاءاد 

ٌنانجحج نهنشش  أًًلجٌل استالو انجحج ، يف حبل اثالؽ  انجبحج/ انجبحخني ثتؼيذ اجملهخ  -5  نهنشش. وػذو لج

 شعيف حبل لجٌل انجحج يجذئْبً ّتى ػشضو ػهَ يُحكًِني يٍ رًُ االختظبص يف رلبل انجحج،  ًّتى اختْبسىى ثسشّخ تبيخ، ًال ُّؼ  -0

ثبدلنيزْخ ادلتؼبسف ًيذٍ انتضاو انجبحج ٍ أطبنخ انجحج، ًلًْتو انؼهًْخ، ًرنك إلثذاء آسائيى حٌل يذ ػهْيى اسى انجبحج أً ثْبَبتو،

 .ًفمبً دلؼبّري اجملهخ ػهْيب، ًُّغهت يٍ احملكى حتذّذ يذٍ طالحْخ انجحج نهنشش يف اجملهخ يٍ ػذيو

    نهًزهخ  خالل تُؼبد أٌ ػهَ ,انالصيخ انتؼذّالد إلرشاء انجبحج ئىل ادلالحظبد تهك تُشسم ,كًِنيحادلُ يٍ يالحظبد ًسًد حبنخ يف -3

 .شيش ألظبىب يذح

 سْنشش انزُ انؼذد ًسلى , اننشش ًدبٌػذ , نجحجا ستالوئ تبسّخ يٍ ٍّشيش خالل ػذييب يٍ نهنشش حبخو طالحْخ ثمشاس انجبحج ُّخغش  -4

 .انجحجفْو 

يف احلسبة ادلظشيف دلشكض ضًبٌ  (دّنبس نْيب أً يب ّؼبدنو يٍ انؼًالد االرنجْخ 251)يف حبنخ ادلٌافمخ ػهَ اننشش، تٌُدع انشسٌو ادلبنْخ   -5

سخخ يٍ ئّظبل اإلّذاع ػرب انربّذ سسبل َئًّتى  ( ادلشداجلالء،  فشع ، يظشف اجلًيٌسّخ، 520737 )اجلٌدح ثبدلنغمخ انششلْخ 

 االنكرتًَِ نهًزهخ.

 اننشش.ًأسهٌذبب يف ّتنبست  بخشاد انجحج دبئيف  احلكثؼذ ادلٌافمخ ػهَ َشش انجحج، نهًزهخ   -6

 تإًل حمٌق عجغ انجحج ًَششه ئىل اجملهخ ثؼذ ادلٌافمخ ػهَ َشش انجحج.  -7
 

 رلهخ ضًبٌ اجلٌدح نهجحٌث انؼهًْخ جلنخ حتْبد يغ


