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 سم هللا الرحمن الرحيمب

ْنَسانَ  َخَلقَ ( 1) َخَلقَ  الَّذ   رَبّ كَ  اْسم  ـب   اقْـَ أْ ﴿ ( 2)َعَلٍق  م نْ  اإْل 
ْنَسانَ  َعلَّمَ ( 4) اْلَقَلم  ـب   َعلَّمَ  الَّذ  ( 3) اأْلَْكَ م   َورَبُّكَ  اقْـَ أْ   ملَْ  َما اإْل 

 (﴾5) يـَْعَلمْ 
 سورة العلق                                                             
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  ــــواعد النرـــــــق
ا من قبل خمتص يف لغة البحث, مرفًقا ني: العربية أو اإلجنليزية, مقيميقدم البحث إبحدى اللغت .1

 مبلخص بلغة غري اللغة اليت كتب هبا البحث.
نشر يف جملة أخرى. وسيبعد من تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري املقدمة لل .2

ل الباحث التبعات اليت ترتتب ملة ا ا قدم ام  جملة أخرى ويتحة األحباث اليت ستنشرها اجملمقائ
 على  لك.

ثنتان منها (, مرفًقا بثالث نسخ ورقية, اC.Dأن يكون البحث مطبوًعا على قرص مدمج ) .3
اليظهر عليها اسم الباحث, والصفته, والجهة عمله, والمكان اقامته, مع ترك مسافة مفردة 

(, ومقاس Traditional Arabic(, ونوعه )14ه )م( بني األسطر, خبط حج1.5)
 ( سم. 12x 22الصفحة )

سارها ( سم, وي4( سم, وهامش ميني الصفحة )3أن يكون كل من اهلوامش العلوية والسفلية ) .4
 ( سم.3.5)

 ا أمكن  لك.مبدالً من األلوان يف اخلرائط؛ كلأن تستخدم الظالل  .5
( صفحة, مبا يف  لك اخلرائط والرسوم 30أن يكون عدد صفحات البحث يف حدود ) .6

 واألشكال واجلداول واملالحق.
م ني, أو اقناعهموعلى الباحث األخذ بتوصيات املقيخيضع البحث للتقييم والتدقيق اللغوي,  .7

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

 وحلقات النقاش, يف الداخل واخلارج.
 ات  لدراسات, ومراجعات الكتب وعروضهاللبحوث واتنشر اجمللة املراجعات العلمية والنقدية  .10

 القيمة العلمية والفكرية والثقافية.
 اجمللة غري ملزمة إبرجاع البحوث غري املقبولة للنشر ام  أصحاهبا. .11

 



  اد  عر العدد احل                                                                            جملة البحوث األكادميية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

V 

 

 تنبيهات
 

 .اجمللة ترحب مبا يرد اليها من دراسات وأحباث 
  أصحاهبا, وال تعرب عن رأي اجمللة.اآلراء واألفكار كافة اليت تنشرها اجمللة تعرب فقط عن آراء 
 .مجيع حقوق الطبع حمفوظة لفرع األكادميية الليبية مبصراتة 
 .البحوث املقدمة للنشر ال ترد سواء نشرت أم مل تنشر 
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IX 

 

 االفــتــتـــــــاحيــة
فإننا نقدم اليكم  العدد  ؛وبعد ,احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

ام  العددْين السابقنْي فيكو ِّن معهما  ابلثوب املعهود؛ ليضافاحلادي عشر من جملة البحوث األكادميية 
 حلقات من حلقات اجلهد العلمي.

هذا اجلهد الذي يتنوع ليحقق األهداف اليت وضعتها هذه املؤسسة للرفع من املستوى العلمي, فتجده يف  
م جملة علمية, ويف مناقشة علمية, ويف مؤمتر له عالقة ابملستجدات, ويف تطوير من األداء العلمي ابستخدا

 الوسائل التعليمية لتحقيق  لك.
مصراتة تستعد إلهناء فصل دراسي وبداية فصل آخر, مع أن  –خيرج لكم هذا العدد واألكادميية الليبية 

متوكلة على  ,مصراتة تصر على االستمرار –اإلمكاانت قليلة, والظروف صعبة, ولكن األكادميية الليبية 
اإلدارات, ومعتمدة على أعضاء هيئة تدريس برهنوا على  ومتعاونة يف  لك مع كل  ,-عز وجل -هللا

 كي ال تتوقف الدراسات العليا.  ؛كفايتهم وتضحيتهم وصربهم
 ,والدراسات اإلسالمية ,الفلسفةأقسام: م, يف 2018لفصل الدراسي ربيع لكما تستعد لقبول طلبة 

وهندسة وعلوم البيئة )هندسة البيئة, , والتنظيمواإلدارة , وعلوم التعليم )شعبة املناهج التعليمية( ,واجلغرافيا
واللغة  ,واللغة العربية )اللغوايت, األدبيات( ,وعلوم احلياة )األحياء الدقيقة, علم احليوان( ,العلوم البيئية(

 )شعبة الطاقات املتجددة(. واهلندسة الكهرابئية, قنية املعلوماتتو , وهندسة اإلنشاءات ,اإلجنليزية
من بذل جهده من أجل نشر العلم والرفع من املستوى التعليمي وتكوين أطر علمية تسهم  شكر هللا سعي

 يف رقي اجملتمع وتقدمه وسعادته.
تقدم ابالعتذار ام  كل نو  ,لينشر يف صفحات هذه اجمللة ؛كل من قدم حبثه ووضع ثقتهموصول لشكر وال

 من قدم حبثه ومل نستطع اخراجه يف هذا العدد.
من النقص واخلطإ والسهو؛  -كما هو حال البشر  -أيها السادة القراء, هذه جهودان بني أيديكم, ال ختلو

حمل تقدير واجالل,  -تعام  -اليت ستكون بعون هللا ,فال تبخلوا علينا إبسهاماتكم وانتقاداتكم البن اءة
ومنه , وبه التوفيق ,وهللا املستعانوتصبح مصفاة ملعينها الذي نسأل هللا أن يستمر ويتعاظم مبرور الزمن, 

 القبول.
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
 ) أس ة حت ي  اجمللة (


