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 سم هللا الرحمن الرحيمب

ْنَسانَ  َخَلقَ ( 1) َخَلقَ  الَّذ ي رَب  كَ  اْسم  ـب   اقْـَرأْ ﴿ ( 2)َعَلٍق  م نْ  اإْل 
ْنَسانَ  َعلَّمَ ( 4) اْلَقَلم  ـب   َعلَّمَ  الَّذ ي( 3) اأْلَْكَرم   َورَبُّكَ  اقْـَرأْ   ملَْ  َ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.

وسيبعد من نشر يف جملة أخرى. تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت مل تنشر من قبل, وغري املقدمة لل .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

مسافة مفردة اليظهر عليها اسم الباحث, والصفته, والجهة عمله, والمكان اقامته, مع ترك 
(, ومقاس Traditional Arabic(, ونوعه )14ه )م( بني األسطر, خبط حج1.5)

 ( سم. 12x 22الصفحة )
( سم, ويسارها 4( سم, وهامش ميني الصفحة )3أن يكون كل من اهلوامش العلوية والسفلية ) .4

 ( سم.3.5)
 ا أمكن  لك.مبداًل من األلوان يف اخلرائط؛ كلأن تستخدم الظالل  .5
( صفحة, مبا يف  لك اخلرائط والرسوم 30كون عدد صفحات البحث يف حدود )أن ي .6

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

 بوجهة نظره.
 .البحثأن حيتوي البحث على قائمة ابملراجع اليت اعتمد عليها الباحث عند اعداده  .8
ات اليت هلا عالقة مباشرة ابلبحث العلمي: كاملؤمترات العلمية, والندوات, ـتنشر اجمللة اإلعالن .9

 وحلقات النقاش, يف الداخل واخلارج.
 ات  ومراجعات الكتب وعروضها لدراسات,تنشر اجمللة املراجعات العلمية والنقدية للبحوث وا .10

 القيمة العلمية والفكرية والثقافية.
 اجمللة غري ملزمة إبرجاع البحوث غري املقبولة للنشر ام  أصحاهبا. .11
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V 

 

 تنبيهات
 

 .اجمللة ترحب مبا يرد اليها من دراسات وأحباث 
  عن رأي اجمللة.اآلراء واألفكار كافة اليت تنشرها اجمللة تعرب فقط عن آراء أصحاهبا, وال تعرب 
 .مجيع حقوق الطبع حمفوظة لفرع األكادميية الليبية مبصراتة 
 .البحوث املقدمة للنشر ال ترد سواء نشرت أم مل تنشر 

 
 
 

 املراسالت 
 

 ي:ـرونتــاإللكوقع هتمني والقراء االتصال على املـني واملـشاركـمجلة تدعو السادة املـال
 

https:// www.lam.edu.ly 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

 

 الفهــــرس
 الصفحة احملتـويـات ت

 VI احيةـتـتـاالف 

 العلوم اإلنسانية 
 حبوث ابللغة العربية

1 
سوريت النمل ب -  - قصة موسى، دراسة حتليلية ملعرفة اللمسات البيانية " التناسق البياين يف القصص القرآين

 "والقصص
 الطيب سامل ابزينة

1 

 اإلفراج الشرطي كبديل للعقوابت السالبة للحرية يف السياسة اجلنائية احلديثة 2
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 االفــتــتـــــــاحيــة
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد

من جملة البحوث األكادميية حافال بعديد البحوث، تربط احلقول املعرفية  2022لسنة  (21)يصدر العدد 
بوشأيج القرىب، حتلق بني فضاءات العلوم املختلفة، حتاول جتديد الرٔوى يف البحث األكادميي، بيداغوجيا، 

ة خاصة هتدف ٕاىل ومنهجيا، ومعرفيا، عرب لفت النظر ٕاىل تعدد احلقايق العلمية وسريورهتا، مما جعل للمجلة طبيع
التفاعل والتكامل، ابعتداد التفاعل حقيقة ٔاكثر فاعلية وٕانتاجية يف تناول املضامني واملناهج حقيقة حتتاج ٕاىل 
مواكبة معرفية وحتيني علمي، وهي ٔاهم ركأيز النظرية املعرفية )اإلبستمولوجيا( ملد خيوط التواصل بني املعارف، مما 

لقد عملت هئية التحرير وبكل مهة على  .العلمية لكل ختصص، وبعث ختصصات جديدة يسهم يف توسيع اآلفاق
ٕاجناز العدد ليكون بني ٔايدي البحاث واملهتمني سالكني يف ذلك سبل التقييم والتحكيم عرب شبكة من األساتذة 

ا العدد متوافر بصورته األجالء تعاونوا رغم الصعاب واملشكالت من أتخر الردود التقييمية، رغم ذلك صدر هذ
اإللكرتونية والورية شامال لبحوث شىت يف جماالت معرفية خمتلفة، هادفة ٕاىل سد فجوة يف جمال النشر األكادميي 
والعلمي واباب ينفتح على العلوم واملعارف، وهي ٕاذ تقدم هذا العدد تدعو كافة املهتمني اإلسهام يف ٕاثراء املعرفة 

 .اجلادة والفاعلة، األمر الذي ميكننا من االستمرار والتحسني والتطوير والتجويد ملخرجات اجمللةوالعلوم ابملشاركة 
ٕان طموحات اجمللة يرتكز على بناء اإلنسان الباحث عن املعرفة وفق ٔاسسها العلمية البحتة ٔامال يف حتقيق التغيري 

اإلنسان مبثابة رٔامساهلا احلقيقي، ساعية ٕاىل تشجيع حنواألفضل انسجاما مع سياسات املٔوسسة الراعية اليت تضع 
البحث الرصني واإلبداع العلمي املكني، حيث رهان اجمللة على جتسيد مفهوم التنمية العلمية الشاملة من خالل 

ٔاسهمت_ولو بشكل  _بذا تكون اجمللة قد  .ٕاطالق امللكات العلمية والفكرية من ٔاجل بناء اجملتمع وسد حاجاته
يسري_ يف ٕارساء قواعد للبحث العلمي يف شىت فروعه وجماالته، ولفهم عامل يشكو الفوضى ووطن يسعى ٕاىل 
التقدم والسلم والرخاء، وخلق شخصية علمية وطنية تثق يف نفسها وٕامكاانهتا وقدراهتا، والوثوق يف ٕانتاجنا العلمي 

نا بضرورة تكاثف اجلهود وتظافر الطاقات حىت حنقق ألجل كل ذلك يزيد ٕاميان .وزرع روح املبادرة واالبداع
للمٔوسسة ما تريد، ونقرتب أكثر فأكثر من ٔاهدافها ورسالتها العلمية والتنويرية، وما أيمله اجملتمع والوطن من خنبة 

مبختلف ٔابعادها األكادمييني واملشتغلني ابلبحث العلمي من حتقيق تنمية شاملة عرب القضااي املطروحة يف ثنااي اجمللة 
ٔاخري ٕان الدعوة صرحية لكل املشتغلني ابلبحث  .وتعقيداهتا وتفرعاهتا، فكرية كانت ٔاو اجتماعية ٔاو علمية حبتة

األكادميي يف ٔان يكونوا طليعة اجملتمع ، مبدعني فاعلني يف الوسط واحمليط والظروف احلافة، ومع مسار التاريخ 
يتسع ٕاال ابإلرادة واإلبداع والعطاء األوفر من ٔاجل مستقبل الفكر، وسلطان  خللق فضاء فكري وعلمي ٔارحب ال

 هئية التحرير .العقل، من ٔاجل اإلنسان
    ) أسرة حترير اجمللة (       


