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 سم هللا الرحمن الرحيمب

ْنَسانَ  َخَلقَ ( 1) َخَلقَ  الَّذ ي رَبّ كَ  اْسم  ـب   اقْـَرأْ ﴿ ( 2)َعَلٍق  م نْ  اإْل 
ْنَسانَ  َعلَّمَ ( 4) اْلَقَلم  ـب   َعلَّمَ  الَّذ ي( 3) اأْلَْكَرم   َورَبُّكَ  اقْـَرأْ   لَْ  َما اإْل 

 (﴾5) يـَْعَلمْ 
 سورة العلق                                                             
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 رــــواعد النشـــــــق

 
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 البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري املقدمة للتنشر اجمللة  .2

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

(, مرفًقا بثالث نسخ ورقية, اثنتان منها C.Dأن يكون البحث مطبوًعا على قرص مدمج ) .3
يههر عليها اس  الباحث, والفتت,, والههة عمل,, والمكان اقامت,, م  تر  مسافة مترد  ال
(, ومقاس Traditional Arabic(, ونوع, )14, )م( بني األسطر, خبط حج1.5)

 ( س . 12x 22الصتحة )
( س , ويسارها 4( س , وهامش ميني الصتحة )3أن يكون كل من اهلوامش العلوية والستلية ) .4

 س .( 3.5)
 ا أمكن  لك.مبدالً من األلوان يف اخلرائط؛ كلأن تستخدم الهالل  .5
( فتحة, مبا يف  لك اخلرائط والرسوم 30أن يكون عدد فتحات البحث يف حدود ) .6

 واألشكال واجلداول واملالحق.
ني, أو اقناعه  موعلى الباحث األخذ بتوفيات املقيخيض  البحث للتقيي  والتدقيق اللغوي,  .7

 نهره.بوههة 
 .البحثأن حيتوي البحث على قائمة ابملراه  اليت اعتمد عليها الباحث عند اعداده  .8
ات اليت هلا عالقة مباشر  ابلبحث العلمي: كاملؤمترات العلمية, والندوات, ـتنشر اجمللة اإلعالن .9

 وحلقات النقاش, يف الداخل واخلارج.
 ات  راسات, ومراهعات الكتب وعروضهالدتنشر اجمللة املراهعات العلمية والنقدية للبحوث وا .10

 القيمة العلمية والتكرية والثقافية.
 اجمللة غري ملزمة إبرهاع البحوث غري املقبولة للنشر ام  أفحاهبا. .11
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 تنبيهات
 

 .اجمللة ترحب مبا يرد اليها من دراسات وأحباث 
  تعرب عن رأي اجمللة.اآلراء واألفكار كافة اليت تنشرها اجمللة تعرب فقط عن آراء أفحاهبا, وال 
 .مجي  حقوق الطب  حمتوظة لترع األكادميية الليبية مبصراتة 
 .البحوث املقدمة للنشر ال ترد سواء نشرت أم مل تنشر 

 
 
 

 املراسالت 
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 االفــتــتـــــــاحيــة
 ملرسلني وبعد فها هو العدد الثالثاحلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا

عشر بني يدي قرائه العزاء, أولئك الذين ينتظرون إخراجه, ويسهمون يف إثرائه, ويضيفون إىل جملة 
 البحوث األكادميية ما يرونه دافعا الستمرارها وانتشارها. 

خيرج هذا العدد وحنن أمام هناية فصل دراسي يستعد فيه األساتذة وطالب العلم إلهناء مرحلة من 
ة اليت ل تتوقف مع كل ما صاحبها من صعوابت ومشقة بسبب عدم استقرار مراحل املسرية الدراسي

البالد وكثرة املعاول اليت حتاول إدخال الليبيني يف نزاعات داخلية ليخلو هلا التحكم يف منافذ البالد 
 ومواردها وثرواهتا واستثماراهتا.

ل, وهو ما يتحقق ابلعمل اجلاد الذي أيها القراء األعزاء إن خرَي استثمار لكل بالد هو استثمار  العقو 
يتوقف على النتائج العلمية والدراسات الرتبوية والنفسية والدورات العملية واملسح االجتماعي 

 والتقدم املعريف يف اجملاالت كافة, والدراسات األكادميية هي احملرك األساسي هلذا االستثمار.
جية, وعدم التفريط يف السيادة الوطنية, واحملافظة استثمار العقول يعين عدم الرضوخ للتدخالت اخلار 

على الثروات احمللية, وصيانة النسيج االجتماعي من التمزق, وسد الطريق أمام خمتلف االحنرافات, 
ويعين النزاهة, والعدالة, والشفافية, والتميز واإلبداع واالبتكار, فإذا أردان ان حنقق ما نتطلع عليه ما 

 العقول.علينا إال استثمار 
إن أسرة حترير جملة البحوث العلمية وهي تقدم هذا العدد تشكر كل من قدم حبثه لي نشر يف صفحات 
هذه اجمللة, وتشكر كلَّ من قيَّم حبثا أو أسهم بفكرة أو أعان على إخراج هذا العدد ولو بكلمة طيبة, 

 .ه القبولمنو  التوفيقه بوهللا املستعان و , وإان ن َسرُّ ابملقرتحات واألفكار واملالحظات
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
    ) أسرة حترير اجمللة (       


