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(*) الالئحــــــــــة الداخلــيــة جمللة كلية اللغة العربية
والدراسات

َّ
اإلسالمية "علمه البيان":
مقدمة :
تعد رللة " علمو البيان " رللة دورية نصف سنوية ؛ تصدر عن كلية اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية ابجلامعة األمسرية اإلسالمية  ،وختتص اجمللة بنشر البحوث والورقات
وادللخصات يف علوم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.
أوالً/:اذليكل التنظيمي للمجلة

يتكون اذليكل التنظيمي للمجلة من رللس إدارة اجمللة ؛ واليت يشكل على النحو اآليت:
مادة( :)1ىيأة حترير اجمللة:
تتكون من مخسة أعضاء يف اختصاص اجمللة ال تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد ؛
ويشًتط يف رئيس التحرير أن يكون حاصال على درجة األستاذية .
مادة( :)2اذليأة االستشارية للمجلة:

تتكون من مخسة أعضاء يف اختصاصات اجمللة ذوي خربة حاصلُت على درجة أستاذ :
مادة( :)3اختصاصات ىيئة التحرير:
ختتص ىيأة التحرير بكل ما يتعلق إبصدار اجمللة من إجراءات إدارية  ،ومالية ،ومتابعة تنفيذىا،
وعلى درجة اخلصوص ذلا ما يلي:
 .1استقبال األعمال العلمية ادلراد نشرىا ابجمللة ،وتبويبها.
 .2استقبال نتائج تقييم األعمال العلمية ،واختاذ اإلجراء الالزم خبصوصها.
 .3اختيار األعمال العلمية ادلستهدفة للنشر يف أعداد اجمللة ،وتبويبها.
 .4اقًتاح عدد النسخ ادلطلوب طباعتها من اجمللة ،ومتابعة أعمال الطباعة.
 .5العمل على نشر أعداد اجمللة إلكًتونيا.
 .6التواصل مع أصحاب األعمال العلمية يف كل ما يتعلق بشؤون نشرىا يف اجمللة.
 .7إعداد النماذج اخلاصة بتقييم األعمال العلمية ادلقدمة للنشر يف اجمللة.
 .8إعداد ضوابط نشر األعمال العلمية يف اجمللة .
 .9حتديد عناوين مراسلة اجمللة الربيدية واإللكًتونية.
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حتديد قيمة ادلكافآت اخلاصة ابجتماعات اذليئة ،ودبدير حترير اجمللة ،وغَت ذلك من

ادلكافآت وفق التشريعات ادلالية ابجلامعة.
مادة( :)4اختصاصات رئيس التحرير:
اإلشراف العام وكل ما من شأنو تطوير سياسة النشر ابجمللة ولو على وجو اخلصوص ما يلي:
 -1الدعوة لعقد اجتماعات ىيئة التحرير أو لعقد اجتماع مستشاري التحرير.
 -2اعتماد ادلكافآت اليت تصدر بتوصية من ىيئة التحرير.
 -3اختيار البحوث ادلقبولة للنشر ابجمللة لكل عدد منها.
 -4اعتماد معايَت شخصية احملكم.
 -5متابعة مدير التحرير يف اإلجراءات ادلالية اخلاصة بكل إصدار.
مادة( :)4اختصاصات أعضاء التحرير .
وضع خطط العمل للمجلة مع اإلشراف على تنظيم وتنفيذ األمور الفنية ادلتعلقة هبا.
 -1وضع أسس ومعايَت التحكيم العلمي للمواضيع اليت تعد للنشر.
 -2إقرار البحوث ادلعدة للنشر واعتمادىا بعد انتهاء إجراءات عملية التحكيم.
 -3إجراء التقوًن الدوري للمجلة من حيث الشكل وادلضمون هبدف تطويرىا.
 -4إقرار اإلخراج الفٍت للمجلة.

 -5اإلشراف على طباعة وتوزيع أعداد اجمللة.
مادة( :)5اختصاصات مستشاري التحرير:
يرجع إليهم ألخذ استشارهتم كل فيما خيصو يف اجلوانب الفنية اخلاصة ابألحباث العلمية كلما
اقتضت الضرورة.
مادة( :)6تصرف مكافأة ذليأة التحرير واذليأة االستشارية عن كل عدد وفق التشريعات.
مادة( :)7آلية اختيار البحوث للنشر:
 -1عدم سلالفة البحث للضوابط واألحكام واآلداب العامة يف ليبيا.
 -2مراعاة األمانة العلمية وضوابط التوثيق يف النقل واالقتباس.
 -3السالمة اللغوية ووضوح الصورة والرسومات واجلداول إن وجدت ،وللمجلة حقها يف
مراجعة التحرير والتدقيق النحوي.
 -4يقدم الباحث الرئيس تعهداً (حسب األمنوذج ادلعد هبا) يفيد أبن البحث مل يسبق نشره
ورقياً أو إلكًتونيا ،وأنو غَت مقدم للنشر ،ولن يقدم للنشر يف رللة أخرى حىت تنتهي

إجراءات حتكيمو ،ونشره يف اجمللة ،أو االعتذار للباحث لعدم قبول البحث ،وذلك وفق

األمنوذج ادلعتمد يف اجمللة.
 -5يقدم الباحث الرئيس تعهداً (حسب األمنوذج ادلعد هبا) يفيد أبن البحث غَت مستل من
كتاب أو رسالة علمية أو حبث آخر.

 -6تقوم ىيأة حترير اجمللة ابلفحص األويل للبحث.
 -7حيال البحث للكشف عن األصالة العلمية دبركز البحوث واالستشارات ابجلامعة.
 -8تقرر اللجنة أىلية البحث للتحكيم أو االعتذار عن قبولو أوليا ،أو بناء على تقرير
احملكمُت ،دون ابتداء األسباب.
 -9للمجلة كافة حقوق النشر يف حالة قبول البحث ،وال جيوز نشره يف أي منفذ آخر ورقياً أو
الكًتونياً ،دون إذن معتمد من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
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دينح الباحث  /الباحثون نسخة واحدة من العدد ادلنشور فيو البحث  ،وعدد ()3

نسخ مستلة منو.
 -11تعرض كل األحباث على زلكمُت اثنُت من قبل إدارة اجمللة ؛ فإذا اختلفا تعرض على
زلكم اثلث يكون رأيو مرجحا ،وال تقل درجة احملكمُت عن أستاذ مساعد ؛ وتعترب ىذه
التقارير أساس القبول أو الرفض ألي حبث أو دراسة .
 -12ادلعيار األساسي لقبول األعمال العلمية للنشر ىو ادلعيار العلمي فقط.

 -13يف حالة قبول جلنة التحكيم للبحث تشعر اجمللة صاحبو بذلك.
 -14ال ترد أصول البحوث والدراسات اليت تصل اجمللة سواء مت قبول نشرىا أم مل يتم.
 -15األفكار واألخطاء العلمية الواردة يف الدراسة والبحث مسؤولية صاحبها.
اثنياً :قواعد النشر ابجمللة العلمية :

مادة( :)1تصدر اجمللة "علّمو البيان " على:
أ -رابط اجملالت احملكمة ابدلوقع الرمسي للجامعة األمسرية اإلسالمية على شبكة ادلعلومات
الدولية وانًتنت ))/ https-//www.asmarya.edu.ly/ar
ب-

كتاب مطبوع حسب إمكانية الكلية واجلامعة.

مادة( :)2ذليئة حترير اجمللة اقًتاح فرض رسوم على النشر على رللس الكلية وتعتمد من رللس
اجلامعة.
مادة( :)3تنشر يف اجمللة األحباث ادلقدمة من أعضاء ىيئة التدريس أو الباحثُت يف اجلامعة ،وكذلك
خيصص ابب ابجمللة لنشر ملخصات الرسائل العلمية اليت سيتم منحها ابلكلية.
مادة( :)4تقدم أصول البحوث وادلقاالت من نسختُت مطبوعتُت على ملف بصيغة ،word
وجيب على الباحث عند تقدًن حبث للنشر ابجلامعة ،تقدًن إقرار أبنو مل يسبق نشره يف رللة أخرى
أو مؤدتر سابق .
مادة( :)5يتم إرسال أصول البحث إيل مدير حترير اجمللة ،ويتصدر الصفحة األوىل عنوان البحث،
يليو اسم الباحث مث وظيفتو بُت قوسُت ،على أن يقدم ملخصا للبحث يف عشرة أسطر.
مادة( :)6ختضع األعمال ادلقدمة للتحكيم السري ،وفقا للنظام ادلتبع يف اجملاالت العلمية ،وتقوم
ىيئة التحرير دبخاطبة اجلامعة على مستوى البالد لتزويدىا أبمساء السادة األساتذة على مستوي
التخصصات ادلختلفة.
مادة :)7ال ترد أصول األعمال ادلقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم مل تقبل.
مادة( :)8يراعى يف كتاب البحوث ادلقدمة للنشر اآليت:
 -1نوع اخلط يف كامل البحث simplified Arabic
 -2ترك ىامش ( 4سم) من األعلى و(4.4سم) من اليمُت ومن اليسار واألسفل
 -3يكون العنوان الرئيسي للبحث وسط الصفحة وحبجم خط  16غامق .
 -4يكون اسم الباحث أو الباحثُت وسط الصفحة حتت عنوان البحث ويكون حجم اخلط 14
غامق ،وجهة عمل الباحثُت احلالية تكون وسط الصفحة حتت اسم الباحث أو الباحثُت ،
وحبجم خط  12عادي.

 -5يكون الربيد اإللكًتوين للباحث ادلراسل يكون وسط الصفحة حتت جهة عمل الباحث
وحبجم خط 11عادي
 -6البنود أو ادلباحث وادلتطلبات يف البحث حبجم اخلط 14غامق
 -7يكون حجم اخلط ادلستخدم يف كتابة البحث 14عادي
 -8تكتب اخلالصة مث الكلمات ادلفتاحية وبعد ذلك ادلقدمة وابقي بنود البحث.
 -9يكون حجم اخلط ادلستخدم يف كتابة ملخص البحث والكلمات ادلفتاحية خبط 12عادي
 -10يكون حجم اخلط ادلستخدم يف كتابة قائمة ادلراجع 12عادي.
 -11يقدم البحث ادلراد نشره ابلدورية مطبوعا على ملف بصيغة  ،wordخبط
 ،simplified Arabicبنمط  ، 16ادلسافة بُت السطور تكون اتم  18وادلسافة
بُت الفقرات  6نقط ،ويقدم البحث مسجالً على:

أ -قرص CDأو على قرص قابل للنقل "،"USB flash drive
ب-

نسخة مطبوعة على الورق مقاس .A4

إذا تعذر حضور الباحث شخصيا ديكن اإلرسال عرب الربيد اإللكًتوين للمجلة :
Jou.ar.is.asm.un@asmarya.edu.ly
ت-

يقدم الباحث ورقة منفصلة  A4مدوان هبا سجال سلتصرا عن اترخيو األكادديي

وختصصو العام والدقيق إيل جانب اىتماماتو العلمية  ،الستخدام ىذه البياانت يف التعريف
بو لقراء الدورية.
مادة( :)9هتدي نسخة من اجمللة للكليات وادلراكز البحثية والعلمية داخل البالد أو خارجها اليت
حتددىا ىيأة حترير اجمللة على ضوء اىتمام تلك ادلؤسسات العلمية دبجاالت التخصص اليت تعٍت هبا
اجمللة .
مادة( :)9هتدي نسخة من اجمللة ( CDأو كتاب مطبوع) إيل كل صاحب حبث منشور ابجمللة
ابإلضافة مستلة منفردة معتمدة من اجمللة.
مادة( :)10هتدي نسخة من اجمللة إيل ىيئة حترير اجمللة.
مادة( :)12ديكن إىداء نسخة من اجمللة إيل كبار الزوار ادلهتمُت ابلدراسات العربية واإلسالمية.
مادة(:)13يتم إيداع عشر نسخ من كل إصدار جديد دبكتبة اجلامعة.
مادة( :)14يتم تزويد مكتبة الكلية خبمس نسخ من كل إصدار.
مادة( :)15يتم تزويد ادلكتبة ادلركزية للجامعة بنسختُت من كل إصدار.

مادة ( :)16ديكن قبول ونشر األحباث ادلكتوبة ابللغات األجنبية يف رلاالت التخصص اليت تعٌت
هبا اجمللة وفق قواعد النشر والتحكيم ابجمللة وامكانيات اجمللة.
مادة( :)17اآلراء الواردة ابألحباث العلمية اليت تنشر ابجمللة تعرب عن آراء أصحاهبا دون حتمل اجمللة
أدىن مسؤولية عن ىذه اآلراء.
مادة( :)18من حق ىيئة حترير اجمللة رفض أية أحباث ال تراىا مناسبة دون إبداء األسباب ألصحاهبا
مادة( :)19تنشر األحباث يف اجمللة حبسب أسبقية ورودىا بعد إعدادىا يف صورهتا النهائية للنشر.
اثلثا  :يتم العمل هبذه الالئحة اعتباراً من صدور قرار اعتمادىا.

االعتماد :

السيد  /د .حممىد

السيد /د .مفتاح علي املهدي حمسن

عاشىر مقلت

عميد كليت اللغت العربيت والدراساث اإلسالميت

وتقييم األداء باجلامعت

مدير مكتب اجلىدة

السيد/أ.د .عبدالرزاق حممد الغىيل
رئيس اجلامعت األمسريت اإلسالميت

