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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 ني: العربية أو اإلجنليزية, مقيميقدم البحث بإحدى اللغت .1

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

ل الباحث التبعات اليت ترتتب 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
عليها اسم الباحث, والصفتو, والجهة عملو, والمكان اقامتو, مع ترك مسافة مفردة  اليظهر

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

( 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؛ كلن تستخدم الظالل أ .5
( صفحة, دبا يف  لك اخلرائط والرسوم 33أن يكون عدد صفحات البحث يف حدود ) .6

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

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

 وحلقات النقاش, يف الداخل واخلارج.
 ات  ومراجعات الكتب وعروضهالدراسات, تنشر اجمللة ادلراجعات العلمية والنقدية للبحوث وا .13

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

 

 

 تنبيهات
 

 .اجمللة ترحب دبا يرد اليها من دراسات وأحباث 
 رأي اجمللة. اآلراء واألفكار كافة اليت تنشرىا اجمللة تعرب فقط عن آراء أصحاهبا, وال تعرب عن 
 .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 وادلـشاركـمجلة تدعو السادة ادلـال
 

https:// www.lam.edu.ly 

 
 يمكن مراسلة هيئة التحرير على البريد اإللكتروني التالي:

i.badi@lam.edu.ly 
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VI 

 

 الفهــــرس
 الصفحة المحتـويـات ت

 VI احيةـتـتـاالف 

 العلوم اإلنسانية 
 بحوث باللغة العربية

 )بلدية مصراتة على دراسة جغرافية( لمعالجتهما المقترحة المائي المناخي والجفاف والحلول العجز 1
 مصباح زلمد عاشور                                زلمد ادلهدي االسطى

1 

2 
داللة العلم على ضوء أطروحة "واقعية الكم" للفنان محمود بالقطيعة الجمالية: الفن في كونو مّهمة معرفية تتأصل 

 صبري
 سعد القصاب

19 

 "بِشعر السَُّلِميَّة" استدالل معاجم العربية 3
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 االفــتــتـــــــاحيــة
 لمرسلين وبعدالحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا

من مجلة البحوث األكاديمية,  2121( لسنة 17نضع بين يدي قرائنا الكرام العدد رقم ) فهانحن
مصراتة. ىذه المجلة تصدر نصف سنويا, وىي مجلة محكمة  -والتي تصدر عن األكاديمية الليبية

مصراتة. وكما في  -تنشر البحوث المقبولة مجانا وتجعلها متاحة عبر موقع األكاديمية الليبية
السابقة فإن المواضيع المنشورة تنوعت في مجاالت أدبية, وتطبيقية, وإنسانية. ولقد كنا  األعداد

حريصين على أن تتم عملية التقويم بكل سرية وجدية, وحرصنا أن يتم فقط نشر البحوث التي 
 تتطابق مع معايير البحث العلمي الرصين.

دد تشكر كل من قدم بحثو لُينشر في وىي تقدم ىذا الع األكاديميةإن أسرة تحرير مجلة البحوث 
صفحات ىذه المجلة, وتشكر كلَّ من قيَّم بحثا أو أسهم بفكرة أو أعان على إخراج ىذا العدد ولو 

 .و القبولمنو  و التوفيقبواهلل المستعان و , بكلمة طيبة, وإنا ُنَسرُّ بالمقترحات واألفكار والمالحظات
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

 
    ) أسرة تحرير المجلة (       

 


