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 سم هللا الرحمن الرحيمب

ْنَسانَ  َخَلقَ ( 1) َخَلقَ  الَِّذي رَبِّكَ  اْسمِ ـبِ  اقْـَرأْ ﴿ ( 2)َعَلٍق  ِمنْ  اإْلِ
ْنَسانَ  َعلَّمَ ( 4) اْلَقَلمِ ـبِ  َعلَّمَ  الَِّذي( 3) اأْلَْكَرمُ  َورَبُّكَ  اقْـَرأْ   َما اإْلِ

 (﴾5) يـَْعَلمْ  َلمْ 
 سورة العلق                                                             
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IV 

 

 
 رــــواعد النشـــــــق

 
ا من قبل سلتص يف لغة البحث, مرفًقا اإلجنليزية, مقيمني: العربية أو يقدم البحث بإحدى اللغت .1

 دبلخص بلغة غري اللغة اليت كتب هبا البحث.
نشر يف رللة أخرى. وسيبعد من تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري ادلقدمة لل .2

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

(, مرفًقا بثالث نسخ ورقية, اثنتان منها C.Dأن يكون البحث مطبوًعا على قرص مدمج ) .3
اليظهر عليها اسم الباحث, والصفتو, والجهة عملو, والمكان اقامتو, مع ترك مسافة مفردة 

(, ومقاس Traditional Arabic(, ونوعو )14و )م( بني األسطر, خبط حج1.5)
 ( سم. 12x 22لصفحة )ا

( سم, ويسارىا 4( سم, وىامش ديني الصفحة )3أن يكون كل من اذلوامش العلوية والسفلية ) .4
 ( سم.3.5)

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

 اول وادلالحق.واألشكال واجلد
ني, أو اقناعهم موعلى الباحث األخذ بتوصيات ادلقيخيضع البحث للتقييم والتدقيق اللغوي,  .7

 بوجهة نظره.
 .البحثأن حيتوي البحث على قائمة بادلراجع اليت اعتمد عليها الباحث عند اعداده  .8
العلمية, والندوات, ات اليت ذلا عالقة مباشرة بالبحث العلمي: كادلؤدترات ـتنشر اجمللة اإلعالن .9

 وحلقات النقاش, يف الداخل واخلارج.
 ات  لدراسات, ومراجعات الكتب وعروضهاتنشر اجمللة ادلراجعات العلمية والنقدية للبحوث وا .10

 القيمة العلمية والفكرية والثقافية.
 اجمللة غري ملزمة بإرجاع البحوث غري ادلقبولة للنشر ام  أصحاهبا. .11
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V 

 

 

 تنبيهات
 

 دبا يرد اليها من دراسات وأحباث. اجمللة ترحب 
 .اآلراء واألفكار كافة اليت تنشرىا اجمللة تعرب فقط عن آراء أصحاهبا, وال تعرب عن رأي اجمللة 
 .مجيع حقوق الطبع زلفوظة لفرع األكادديية الليبية دبصراتة 
 .البحوث ادلقدمة للنشر ال ترد سواء نشرت أم مل تنشر 

 
 
 

 المراسالت 
 

 ي:ـرونتــاإللكوقع هتمني والقراء االتصال على ادلـني وادلـشاركـالسادة ادل مجلة تدعوـال
 

https:// www.lam.edu.ly 

 

 
 
 
 
 

http://www.lam.edu.ly/
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VI 

 

 الفهــــرس
 الصفحة احملتـويـات ت

 VI احيةـتـتـاالف 
 حبوث باللغة العربية

 "(دراسة أدبيةمنو جا "ايليا أبو ماضي ) واحلنني لدى شعراء ادلهجر نوازع الشوق 1
 1 أمساء زلمد حيدر          ماجدة اذلادي ادلاين          الزروق عبد احلميد علي

2 
 "دراسة صرفية" والقبول بني الرفضِ فاِت بعض الصعلى  التأنيثِ  تاءِ دخوُل 

 عمر علي سليمان الباروين
18 

3 
 ادلهارة وحتقيق النمو االقتصادي يف ليبياالتعليم و 

 34 زلمد علي حسني احلاج علي             ناصر ساسي الطويري

 مدى توفر مقومات تطبيق أسلوب التكلفة ادلستهدفة بالشركات الصناعية الليبية 4
 47 ابراىيم الدنفور               حنان سليمان العماري             احلسني رمضان السرييت

 االستفهام بني لزوم التصدر ومنع اإلعمال 5
 صاحل حسني األخضر

66 

6 
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 اجافــتــتـــــــاحيــة

 لمرسلين وبعد فها ىو العدد الرابعوالصالة والسالم على أشرف األنبياء واالحمد هلل رب العالمين، 
عشر بين يدي قرائو العزاء، أولئك الذين ينتظرون إخراجو، ويسهمون في إثرائو، ويضيفون إلى مجلة 

 البحوث األكاديمية ما يرونو دافعا جاستمرارىا وانتشارىا. 
يستعد فيو األساتذة وطالب العلم إلنهاء مرحلة من يخرج ىذا العدد ونحن أمام نهاية فصل دراسي 

مراحل المسيرة الدراسية التي لم تتوقف مع كل ما ّاحبها من ّعوبات ومشقة بسبب عدم 
استقرار البالد وكثرة المعاول التي تحاول إدخال الليبيين في نزاعات داخلية ليخلو لها التحكم في 

 اتها.منافذ البالد ومواردىا وثرواتها واستثمار 
أيها القراء األعزاء إن خيَر استثمار لكل بالد ىو استثماُر العقول، وىو ما يتحقق بالعمل الجاد 
الذي يتوقف على النتائج العلمية والدراسات التربوية والنفسية والدورات العملية والمسح 

ألساسي لهذا اجاجتماعي والتقدم المعرفي في المجاجات كافة، والدراسات األكاديمية ىي المحرك ا
 اجاستثمار.

استثمار العقول يعني عدم الرضوخ للتدخالت الخارجية، وعدم التفريط في السيادة الوطنية، 
يانة النسيج اجاجتماعي من التمزق، وسد الةريق أمام مختلف  والمحافظة على الثروات المحلية، ّو

اع واجابتكار، فإذا أردنا ان نحقق ما اجانحرافات، ويعني النزاىة، والعدالة، والشفافية، والتميز واإلبد
 نتةلع عليو ما علينا إجا استثمار العقول.

إن أسرة تحرير مجلة البحوث العلمية وىي تقدم ىذا العدد تشكر كل من قدم بحثو لُينشر في 
ّفحات ىذه المجلة، وتشكر كلَّ من قيَّم بحثا أو أسهم بفكرة أو أعان على إخراج ىذا العدد ولو 

 .و القبولمنو  و التوفيقبواهلل المستعان و ، بة، وإنا ُنَسرُّ بالمقترحات واألفكار والمالحظاتبكلمة طي
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

 
    ) أسرة تحرير المجلة (       


