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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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 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: كادلؤمترات 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



  )عدد خاص( عشر الثامنالعدد                                                            مجلة البحوث األكاديمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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 

 
 يمكن مراسلة هيئة التحرير على البريد اإللكتروني التالي:

i.badi@lam.edu.ly 
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 الفهــــرس
 الصفحة المحتـويـات ت

 VI احيةـتـتـاالف 

 1912مصراتو في مجلة المصور الفرنسية  1
 أ. ابراىيم علي الزرقاين                         د. فتحي زلمد اميمو         

1 

 بليبيا من خالل بعض كتابات الرحالة المغاربة )مصراتة أنموذجًا(المراكز الرئيسة لقوافل الحجيج  2
 عفاف سامل أمحد الشوشانأ.

5 

 وفقاً لكتابات الرحالة والمؤرخين مصراتة والنقل البحري خالل القرن التاسع عشر الميالدي 3
 د. مفتاح بلعيد اغويطة

16 

4 
)ما بين فاس المولد  جانب من حياة الشيخ أحمد زروق عنوان:بورقة عمل   مصراتو في كتب الرحالة والمؤرخين

 المقام( ةومصرات
 سعاد مصطفى عبداهلل

29 

 مالمح المجتمع المصراتي من خالل رحلة الحشائشي 5
 أ. وليد اذلادي معومة                                                   د. زلمد عمر بشينة

42 

 م(1663-1661ىـ/ 1074-1072) )ماء الموائد( مصراتة في رحلة العياشي 6
 د. فتحية زلمد الوداين

53 

 م1846مدينة مصراتو من خالل كتابات الرحالة ىنريش بارت  7
 نصرالدين البشري العريب د.

67 

8 
م( 1897 - 1895رحلة الحشائشي )  الحياة االقتصادية في مدينة مصراتة من خالل أدب الرحالت المغاربية

 . أنموذجاً 
 أ. فاطمة إبراىيم طرينة                                          الرعيضأ.فاطمة محمد 

79 

 إقليم مصراتة من خالل كتابي الحسن الوزان ومارمول كرفجال 9
 أ.د. مجعة زلمود الزريقي

92 

10 
MISURATA  A  MARKET  TOWN  IN TRIPOLITANI  

 مصراتة المدينة السوق بطرابلس الغرب
 مصطفى أمحد صقر

103 

 ( 1943ـ  1911) بمدينة مصراتة وموقفها من التعليم الديني  ةالتعليمية اإليطاليمدارس ال 11
 عبداحلكيم صاحل غيث زلمود

143 

 
 
 

 



  )عدد خاص( عشر الثامنالعدد                                                            مجلة البحوث األكاديمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االفــتــتـــــــاحيــة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آلو وصحبو أجمعين وبعد:
 قال تعالى )وقل أعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنون(

انطالقا من أىمية البحث العلمي، واالعتزاز باألحداث التاريخية المهمة في تاريخ بالدنا، والتي منها اعالن    
م ، نظمت األكاديمية الليبية فرع مصراتة الندوة العلمية األولى 1918/  11/  16الجمهورية الطرابلسية في 

رخين(، وذلك إلبراز دور المدينة، والتعرف على أحيًا لهذه الذكرى بعنوان )مصراتة في كتب الرحالة والمؤ 
 أىميتها من خالل ما كتبو عنها الرحالة والمؤرخين الذين زاروا المدينة أو مروا بها.

ومن ىنا بدأت االستعدادات لعقد الندوة واالعالن عنها بعد أن حددت المحاور العلمية التي ستتناولها    
 الندوة. 

 ة على إقامة الندوة وذلك على النحو التالي:كما تم تشكيل اللجان المشرف
 اللجنة التحضيرية:          

 د. الطيب محمد علي أميمة                             رئيســــاً 
 أ. د.فرج عمر زوراب                                    عضـــواً 
 اً د.فرج عمر أحطيبة                                      عضـــو 

 د. إبراىيم سليمان إحنيش                               عضـــواً 
 د.مصطفى محمد حديد                                 عضـــواً 
 د.أنور عمران الصادي                                   عضـــواً 

 اللجنة العلمية:
 رئيســـاً  أ.د. أحمد محمد أنديشة                               

 أ.د. األمين عمر أبو فارس                               عضــــواً 
 عضــــواً                         د. علي أحمد فرحات 

 د. محمد علي إسماعيل                                  عضـــواً 
 د. محمد علي أبوشحمة                                  عضـــواً 

 عضـــواً                د. ماىر عبدالغني دعوب                  
 لجنة اإلعالم والتوثيق:

 رئيسـاً                      أحمد عبدالسالم القاضـي            
 عـضواً                        عبدالعالي الطاىر عبدالعالي        
 عـضواً                         أحمــد محمـــد التومـــــي.            



  )عدد خاص( عشر الثامنالعدد                                                            مجلة البحوث األكاديمية
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 عضـــواً                         مصظفى إمحمد أبودودة              
 عضـواً                            يوسف بشير الفقي                 

 لجنة الخدمات:
 رئيســـاً                            حمزة نصرالدين الوش              

 عضــــواً                                عبدالقادر حسن الزرقة         
 عضـــــواً                                حسين عمر الغويل             

وتم استقبال مجموعة من البحوث وورقات العمل العلمية قيمها أساتذة أكفاء ذوو خبرة في ىذا المجال،    
في عدد خاص من مجلة البحوث األكاديمية الصادرة عن األكاديمية الليبية فرع  وسيتم نشر ىذه البحوث

 مصراتة.        
واهلل نسأل أن يكون عملنا ىذا خالصا لوجهو الكريم وأن ينفع بو، ويجعلو خطوة مباركة وبداية ناجحة لغيرىا    

 من األعمال العلمية.  
 


