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 هوئةىالتحرور

 ادلدير العام: د. دمحم ادلهدي اشتيوي

 رئيس التحرير: د. إبراهيم مفتاح الصغري

 خالد دمحم الصغريمدير التحرير: د. 

   دمحم مصباح الشحعضو هيئة التحرير: د.

 

ىالمراجعةىاللغووةىالعربوةى

 د. عمر علي سليمان الباروين

 

ىالمراجعةىاللغووةىاإلنجلوزوةى

 د.يوسف خمتار الرملي 

 

ىاإلخراجىوالتصمومى:

 شعالة بودمحم يوسف أم. 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ْنَسانَ  َخَلقَ ( 1) َخَلقَ  الَِّذي رَبِّكَ  ِِبْسمِ  اقْ َرأْ   ﴿ ( 2)َعَلٍق  ِمنْ  اْْلِ

ْنَسانَ  َعلَّمَ ( 4) ِِبْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي( 3) اأْلَْكَرمُ  َورَبُّكَ  اقْ َرأْ   لَْ  َما اْْلِ
 ﴾    (5) يَ ْعَلمْ 

 سورة العلق                                                             
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 ر    واعد النش       ق
 

يقدم البحث إبحدى اللغتني: العربية أو اإلجنليزية, مقيًما من قبل سلتص يف لغة البحث, مرفًقا  -2
 دبلخص بلغة غري اللغة اليت كتب هبا البحث.

اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري ادلقدمة للنشر يف رللة أخرى. وسيبعد من  تنشر -1
قائمة األحباث اليت ستنشرىا اجمللة إذا قدم إىل رللة أخرى ويتحمل الباحث التبعات اليت ترتتب على 

 ذلك.
نتان منها (, مرفًقا بثالث نسخ ورقية, اثC.Dأن يكون البحث مطبوًعا على قرص مدمج ) -3

( 2.1اليظهر عليها اسم الباحث, والصفتو, والجهة عملو, والمكان إقامتو, مع ترك مسافة مفردة )
 21x(, ومقاس الصفحة )Traditional Arabic(, ونوعو )21بني األسطر, خبط حجمو )

 ( سم. 22
ويسارىا ( سم, 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
( صفحة, دبا يف ذلك اخلرائط والرسوم واألشكال 30أن يكون عدد صفحات البحث يف حدود ) -6

 واجلداول وادلالحق.
, أو إقناعهم خيضع البحث للتقييم والتدقيق اللغوي, وعلى الباحث األخذ بتوصيات ادلقيمني -7

   بوجهة نظره.    
 .البحثأن حيتوي البحث على قائمة ابدلراجع اليت اعتمد عليها الباحث عند إعداده  -8
تنشر اجمللة اإلعالانت اليت ذلا عالقة مباشرة ابلبحث العلمي: كادلؤدترات العلمية, والندوات,  -9

 وحلقات النقاش, يف الداخل واخلارج.
ذات  لدراسات, ومراجعات الكتب وعروضهااجمللة ادلراجعات العلمية والنقدية للبحوث وا تنشر -20

 القيمة العلمية والفكرية والثقافية.
 اجمللة غري ملزمة إبرجاع البحوث غري ادلقبولة للنشر إىل أصحاهبا. -22
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V 

 

 تنبيهات
 

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

 
 
 

 
 
 

 ادلراسالت 
 

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

 

E. mail: www.lam.edu.ly 

 

 
 

 

ى
ى

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

 

رســــالفه  

 الصفحة ات وي ات ت

  االفتتاحية 

ه(1143)تي عبد الغين بن إمساعيل النابلس( لاالقتصاد يف النطق ِبلضاد)رسالة  1  
عمر علي الباروين د.  

1 

النبويةحجية السنة  2  
 أ. عبد الفتاح ادلربوك الكاسح

22 

 حكم التعزير ِبدلال يف الفقه اْلسالمي )دراسة مقارنة( 3
 د. عصام دمحم الصاري

47 

 ال قدوة ال  ح  س  ن  ة 4
  عيسى د. عبد الرازق درغام أبو شعيشع

  63 

ين  5 منوذجاً(احلياة العلمية يف ليبيا من خالل رحلة العياشي )فتاوى أمحد ادلُكَّ  
 د. خالد محزة أبو فارس

91 

6 
 قياس الشبه عند النحاة

 د. عبد هللا علي جوان
118 

7 
 24 –م 1949نوفمرب  21 )ادلرحلة االنتقالية( االستقاللليبيا بني االعرتاف الدويل وإعالن 

 .م1951ديسمرب 
 أ. علي دمحم جهان
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8 
العصر اجلاهلي  لدى الشاعر خفاف بن ندبة يف التماثل والتصوير يف وجه الشبه بني الظعينة والنخيل

 )قراءة نصية(

 د. عبد احلميد دمحم عامـر
175 

م .1911-1835الضرائب يف مدينة مصراتة  9  
 أ. أمساء علي دمحم جعفر

192 

10 
نة مصراتةديمب هاأثر ادلستوى التعليمي يف طريقة التعامل معو  طاراتخملفات اْل  

عبدالعايل بشري أمحد بن صاحلد.     دمحم مصطفى أبوحبوطة .أ  802 
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 الصفحة ات وي ات ت

اثرها على صّحة ادلستهلكآو   11  EXXX   دراسة نظرية حول ادلضافات الغذائية ذات الرمز  
حواء مصطفى ابحلاج    ىناء منصور اجملدوب      د. مفتاح ابشري  

218 

12 
angustifolium بعض أنواع  ىعل نوع األفعىلنبات زهرة  مدى أتثري اخلالصة ادليثانولية

 البكترياي موجبة اجلرام وسالبة اجلرام
  هتانــي عثمان الشحيحد. ادمحم أبو ختالة    رجاء أبو رويص    أم السعد طرطور    ىناء صاحل أبو غولة   

260 

13 
البكترياي سالالت بعض على احلناء نبات أوراق أتثري اختبار  

حليمة  دمحم الرائس ٬فاطمة فوزي اميمة ٬هللاعبد ادلنعم صنع   872 
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Elhadar3, and Fathiya A. A. Asteal4.   
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renal injury in male albino mice 
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VIII 

 

 االفتت       احية

 ,وعلى آلو وصحبو والتابعني ,احلمد هلل رب العادلني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني
ها ىي رللة البحوث األكادديية تواصل سريىا لتحط رحاذلا , وبعد فومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

وادلختلفة  ,الذي حيتوي على عدد من البحوث األكادديية ادلتعددة التخصصات ,يف العدد الثامن
اإلسالمية اجملاالت العلمية  لعدد من ادلتخصصني يف العديد من واليت ىي نتاج جهد ,البيئات

 اإلنسانية والتطبيقية.و 

ابلصورة  توطني دورىا داخل اجملتمعرللة البحوث األكادديية تسعى لتحقيق أىدافها وتإن      
وترفع  ,فهي تنشر كل ما يفيد البالد والعباد من حبوث ودراسات تسهم يف بناء دولتنا ,الصحيحة

 وتسعد حياهتم. ,وحتل مشاكلهم ,إذ بذلك تصلح أحواذلم ,ادلستوى العلمي والثقايف لكل أفراد اجملتمع

تدعو كل  -بع سنواتاليت امتدت إىل ما يقرب من أر  سريهتاموىي يف  -حوث األكاددييةورللة الب
, وحنقق كل ما ليستمر العطاء ؛الباحثني وادلثقفني وادلهتمني للمشاركة يف إثراء ىذه اجمللة والنشر فيها

 .نرجوه

 إص واخلطنقمن ال -كما ىو حال البشر  -ال ختلو ,ىذه جهودان بني أيديكم ,أيها السادة القراء
زلل تقدير  -تعاىل -هللا اليت ستكون بعون ,البّناءة اماتكم وانتقاداتكمهسفال تبخلوا علينا إب ؛والسهو

و بو  ,وهللا ادلستعان, وإجالل, وتصبح مصفاة دلعينها الذي نسأل هللا أن يستمر ويتعاظم دبرور الزمن
 .و القبولمنو , التوفيق

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو 

 ) أسرة حترير اجمللة (                                                                                    


