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 أأهداف وس ياسة اجملةل يف التعامل مع الأوراق البحثية املقدمة للنرش

ن الهدف أألساسي من هذه المجلة العلمية المعتمدة والمحكمة هو استقبال األوراق العلمية الجادة إ
ثراء ا  فضل صورة و أجل تقديمها للقراء في أوالمتخصصة في مختلف مجاالت العلوم التطبيقية من 

لمنشودة عند لى هذا النوع من الدوريات بحيث يجد الباحث فيها ضالته اإالمكتبة الليبية التي تفتقر 
خرون من محاولته خوض غمار البحث العلمي الذي ال يتأتى إال باطالعه الواسع على ما قدمه اآل

ليه لبنة جديدة تساهم في بناء الصرح العلمي المتطور إبحوث في مجال تخصصه ليضيف 
 والمتجدد.

 ليها:وتتبع المجلة اإلجراءات والخطوات التالية عند قيامها بنشر البحوث المقدمة ا

على ملف اإلنجليزية و العربية أو باللغة يقوم الباحث بإرسال أو تقديم ورقته البحثية المطبوعة  -1
(Word) .وفقًا للمواصفات المذكورة على رابط المجلة بموقع الجامعة األسمرية 

خرى الكترونية أيقدم الباحث ثالثة نسخ ورقية توضع كل نسخة داخل ظرف متوسط الحجم ونسخة  -2
البحثية داخل ظرف صغير ويكتب على كل ظرف من هذه األظرف عنوان الورقة  (CD)توضع على 

 .واسم المؤلف أو المؤلفين
استالم المجلة للورقة البحثية المقدمة للنشر تعتبر ملكًا لها وال يجوز لمقدم الورقة تقديمها  ذمن -3

 ي جهة أخرى خالل فترة تحكيمها.أللنشر في 
ي دورية محلية أو أيجب أن تكون الورقة البحثية المقدمة للنشر جديدة ولم يسبق نشرها في   -4

غير محلية سوى من مقدم الورقة أو غيره من البحاث ألن ذلك غير مسموح به قانونيًا وعلميًا 
 وقد يعّرض المؤلف والمجلة للمساءلة القانونية.

ثنين من المحكمين في نفس التخصص وفي حالة يتم تقديم نسختين من الورقة البحثية أل -5
حالتها الى لجنة التنسيق واإلعداد أالموافقة على النشر بدون  ي تصحيحات يتم اعتماد الورقة وا 

بالمجلة إلعدادها للنشر. أما في حالة موافقة المحكم مع وجود بعض التصحيحات فيتم إعادة 
مطلوبة ثم إرجاعها الى المجلة ليتم اعتمادها الورقة البحثية الى المؤلف إلتمام التصحيحات ال

 المطلوبة.ونشرها عند التأكد من اتمام التصحيحات 
بأسماء السادة المحكمين وعدم ذكر أسمائهم. لذلك، ال يحق  االحتفاظمن سياسة المجلة  -6

بعد عرضها عليهم سوى كانت  المطالبة بمعرفة أسماء المحكمين لصاحب الورقة البحثية
 لرفض أو الموافقة.اجابتهم با
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