
 

 

 

 

   

 كادمييةجملة البحوث األ
 جملة نصف سنوية علمية حمّكمة
 يصدرها فرع األكادميية الليبية

 دبصراتة 
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II 

 

 

 هوئةىالتحرور

 املدير العام: د. دمحم املهدي اشتيوي

 التحرير: د. إبراىيم مفتاح الصغري رئيس

 خالد دمحم الصغريمدير التحرير: د. 

   دمحم مصباح الشحعضو ىيئة التحرير: د.

 

ىالمراجعةىاللغووةىالعربوةى

 د. عمر علي سليمان الباروين

 

ىالمراجعةىاللغووةىاإلنجلوزوةى

 د.يوسف خمتار الرملي 

 ى
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III 

 

 

 رــــواعد النشـــــــق
 

إبحدى اللغتني6 العربية أو اإلجنليزية, مقيًما من قبل سلتص يف لغة البحث, مرفًقا يقدم البحث  -0
 دبلخص بلغة غري اللغة اليت كتب هبا البحث.

تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري ادلقدمة للنشر يف رللة أخرى. وسيبعد من  -6
إىل رللة أخرى ويتحمل الباحث التبعات اليت تًتتب على قائمة األحباث اليت ستنشرىا اجمللة إذا قدم 

 ذلك.

(, مرفًقا بثالث نسخ ورقية, اثنتان منها C.Dأن يكون البحث مطبوًعا على قرص مدمج ) -3
( 0.1اليظهر عليها اسم الباحث, والصفتو, والجهة عملو, والمكان إقامتو, مع ترك مسافة مفردة )

 06x(, ومقاس الصفحة )Traditional Arabicو )(, ونوع01بني األسطر, خبط حجمو )
 ( سم. 22

( سم, ويسارىا 1( سم, وىامش ديني الصفحة )3أن يكون كل من اذلوامش العلوية والسفلية ) -1
 ( سم.3.1)

 أن تستخدم الظالل بدالً من األلوان يف اخلرائط؛ كلما أمكن ذلك. -1

دبا يف ذلك اخلرائط والرسوم واألشكال ( صفحة, 31أن يكون عدد صفحات البحث يف حدود ) -2
 واجلداول وادلالحق.

خيضع البحث للتقييم والتدقيق اللغوي, وعلى الباحث األخذ بتوصيات ادلقيمني, أو إقناعهم  -3
 بوجهة نظره.        
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IV 

 

أن حيتوي البحث على قائمة ابدلراجع اليت اعتمد عليها الباحث عند إعداده ىذا البحث, وأن  -4
 إعداد قائمة ادلراجع طريقة التهميش ادلتبعة يف ىذه اجمللة.يتبع يف 

أن تضم مقدمة البحث6 عنوان البحث, ورلال ختصصو الدقيق, واسم الباحث, ودرجتو العلمية,  -5
 وسريتو الذاتية.

تنشر اجمللة اإلعالانت اليت ذلا عالقة مباشرة ابلبحث العلمي6 كادلؤدترات العلمية, والندوات,  -01
 ت النقاش, يف الداخل واخلارج.وحلقا

تنشر اجمللة ادلراجعات العلمية والنقدية للبحوث والدراسات, ومراجعات الكتب وعروضها؛ ذات  -00
 القيمة العلمية والفكرية والثقافية.

 .يف حالة قبول البحث ونشره؛ دينح الباحث أربع نسخ رلانية من العدد الذي نشر فيو حبثو -06

 ملزمة إبرجاع البحوث غري ادلقبولة للنشر إىل أصحاهبا.اجمللة غري  -03
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V 

 

 

 

 تنبيهات

 
 .اجمللة ترحب دبا يرد إليها من دراسات وأحباث 
 .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 

 
 
 

 
 املراسالت 

 
 املجلة تدعو السادة املشاركين واملهتمين والقراء الاتصال على البر يد إلالكتروني:

 

E. mail: www.lam.edu.ly 

 

 
 

 

ى
ى
ى

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

 

 الفهــــرس
 الصفحة احملتـويـات ت
  االفتتاحية  1

2  
                                            (م945 -861= ه334 -274واهلا يف العصر العباسي الثاين )منصب الوزارة وأح

 1 عبد هللا سامل دمحم ابزينة د.

3  
 بية احلديثةو ور فضل احلضارة العربية اإلسالمية على احلضارة األ

 29  مساعيل سامل فرحاتإ .د

4  
 استلحاق ولد االغتصاب ومقاصده الشرعية

 دمحم علي ىارب جربان .د
45 

5  
                                                                                                                                                                                       حقيقتو وآراء العلماء فيو االستحسان                        

 .دمحم علي انصفأ
89 

6  
 صورة البخيل يف شعر ابن الرومي ) مناذج خمتارة (

 113 بكر دمحم بن صاحل  اللطيف أبو عبد .د

7  
 العربية بني الرتادف والفروق اللغوية

 139  د. دمحم سامل الرجويب

8  
ما مدى مالءمة الوعاء الزمين للمنهج الدراسي للحلقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي من وجهة 
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 احيةـــاالفتت
فهذا ىو العدد  وبعد ,احلمد هلل رب العادلني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني

س من رللة البحوث األكادديية يرى النور؛ لنفي دبا وعدان بو من التواصل العلمي وخدمة العلم لسادا
 ومساعدة الباحث واإلسهام يف احلركة العلمية.

نظر إىل بالدان نتأسف على ما حيدث فيها من عبث وعدم شعور أيها السادة األعزاء وحنن ن
ابدلسؤولية, فكثري من الناس ال ينظرون إال إىل مصلحتهم الشخصية, فيغلبوهنا ولو كان ذلك على 

 حساب وطنهم, ولو تفشى ىذا التفكري دلا وجدان وطنا نعيش فيو.
مقدراتو, وتوعية اجليل الصاعد إن الوطن حيتاج منا إىل وقفة جادة تتمثل يف احملافظة على 

 دبخاطر التفريط يف الوطن, وبث روح الوطنية يف كل كبري وصغري كي حنافظ على بالدان.
الوطنية تعين التفاين يف العمل وعدم التهاون فيو والرفع من معدالت األداء واالىتمام 

ة, واحملافظة على ادلعدات ابجلودة, الوطنية تعين عدم استعمال ما دتلكو الدولة يف ادلصاحل الشخصي
واألدوات زلافظة ادلالك على ملكو؛ فهي أمانة ومسؤولية وليست مغنما ووسيلة لتحقيق منفعة ذاتية, 
الوطنية تعين الدفع ابلرجل ادلناسب وتشجيعو ودعمو وإزالة ادلعوقات اليت حتول بينو وبني اإلبداع يف 

ت التقدم والرقي, الوطنية تعين عدم التوطؤ مع مؤسستو اليت يرأسها, وكشف من حياول إفشال سلططا
جهات خارجية لتحقق مكاسبها داخل بالدان, وفضح اخلونة الذين يبيعون بالدىم ألجندات خارجية, 
الوطنية تعين حب الوطن ومعرفة قيمتو احلقيقية, الوطنية تعين أداء األمانة وصدق القول والوفاء ابلوعد 

ال للخلف, بذلك نبين بالدان ونبعد عنها شبح االهنيار, وال نعتقد أن فال مكان للخيانة وال للكذب و 
عز -نسأل هللا -عاقال يرضى أن يتمزق وطنو ويعيش يف الشتات, وما حدث لبعض الدول العربية 

فيو درس لنا مجيعا, فعلينا أال نًتك وطننا ينهار أمام أعيننا  -أن يفرج كرهبا ويكون مع أىلها -وجل
اكنا؛ فنحن نستطيع فعل الكثري بصدقنا وإخالصنا وبذلنا النصيحة ونشران روح دون أن حنرك س

 الوطنية اليت يفتقدىا كثري من الناس.
من النقص  -كما ىو حال البشر  -أيها السادة األعزاء, ىذه جهودان بني أيديكم, ال ختلو

زلل  -تعاىل -تكون بعون هللالبّناءة اليت سواخلطإ والسهو؛ فال تبخلو علينا إبسهاماتكم وانتقاداتكم ا
  احًتام وتقدير, وهللا ادلستعان وبو التوفيق ومنو القبول.

 ) أسرة حترير اجمللة (                                                                           


