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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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IV 

 

 
 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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V 

 

 

 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 
 

 ي:ـرونتــاإللكوق  هتمني والقراء االتصال على املـني واملـشاركـمجلة تدعو الساد  املـال
 

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

 

 الفهــــرس

ةالصفح احملتـويـات ت  
احيةـتـتـاالف   VI 

 . لعبد الغين النابلسي )حتقيق( رسالة ب غية املكتفي يف جواز املسح على اخلف احلنفيّ  1
 ان الباروين(ـمـعمر علي سلي )د.

1 

 . الَقْصد  يف  الع َباَدة 2
 )د.علي مها ما ساموه (

29 

 . النحو العريب بني األصالة واألثر األجنيب 3
 عبد هللا علي الشكري(.)أ

61  

  . قراءة أتويلية -البعد التدمريي يف حكاية األسد والغواص 4
 التائب(عمر خريية .)د

82 

5 
 األحزاب بشأن تنظيم 2012لسنة  29رقم األحزاب السياسية دراسة حتليلية يف ضوء القانون 

 .السياسية
 ر(ـمـهللا ع ر عبدـمـع .)د

92 

6 
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 االفــتــتـــــــاحيــة
 تاس فهذا هو العدد ال ؛وبعد ,واملرسلنياحلمد هلل رب العاملني, والصال  والسالم على أشرف األنبياء 

ومساعد   ,من جملة البحوث األكادميية يرى النور؛ لنتي مبا وعدان ب, من التوافل العلمي وخدمة العل 
 .الباحث واإلسهام يف احلركة العلمية

 ,من أهل اخلروج من احملنة ؛ دووابً ا وعماًل ا زائدً ان املرحلة الصعبة اليت متر هبا بالدان تتطلب ههدً      
اخلطري  تلقي بهالهلا على العملية التعليمية واحلرا  العلمي, ولن يكون التعلي  العايل  رحلةوهذه امل

كما   ,وسيصاب بشيء من املنغصات ,مبنأى عن تلك األحداث والتجا ابت, وسيتأثر كما يتأثر غريه
 هي احلال يف سائر املؤسسات.

م   ,التتاول مبستقبل مشرق, و ألمام ام اوالنهر  ,بد من العمل املستمر الوللخروج من كل  لك    
والتتكري السلي  يف مستقبل األهيال القادمة اليت سيرت  هلا هذا النتاج  ,كل املعوقات  م اتر  النهر 

 هل  يستبصرون ب, حياهت  العلمية والعملية. ؛ لتكون زاًداالعلمي وهذه البحوث العلمية الرفينة

 ,سعى ام  تطوير املخرهاتي -قلة اإلمكانياتمن رغ  على ال -صراتةمب األكادميية الليبيةفرع ان     
واستدرا  ما ميكن لبناء األمنو ج العلمي املؤثر يف اجملتم , ولن يت   لك اال ابحرتام التخصصات 

, النهضة املأمولةلك, وبذلك تتحقق املختلتة؛ ليبدع كل متخصص فيما يتق, ويتقن, ويرت  ما سوى  
 فلنتعاون من أهل تلك الغاية السامية.

 أمن النقص واخلط -كما هو حال البشر  -أيها الساد  األعزاء, هذه ههودان بني أيديك , ال ختلو     
حمل احرتام  -تعام  -اليت ستكون بعون هللا ,بنّاء علينا إبسهاماتك  وانتقاداتك  ال اوالسهو؛ فال تبخلو 

 ومن, القبول. ,وب, التوفيق ,املستعان وتقدير, وهللا
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ) أسرة حترير اجمللة (    
 


