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 رـريـحـة التـئـيـه
 سليمان حممد الفورتية. أ.داملدير العام: 

 ثراي حممد الشفطيد. أ. رئيس التحرير:
 أمحد يوسف بن عمرانمدير التحرير: د. 

 حممد مفتاح الفطيمي دعضو هيئة التحرير: 
 . حممد علي عزالديند.  عضو هيئة التحرير:

 خالد حممد الرتكيد.  عضو هيئة التحرير:
 عبدهللا رمضان القنيديد  عضو هيئة التحرير:
 د. عبدهللا علي بن سليم عضو هيئة التحرير:
 د. فتحي الصديق القصري عضو هيئة التحرير:

 
 ستشاريةة االـئـيـاهل

 ميالد حممد الصل أ.د.
 عبداحلكيم أمحد أبوزاين أ.د.

 أ.د. أمحد حممد أنديشة
 أ.د. عمر حممد بن ساسي
 أ.د. حممد عبدهللا الدنفور

 أ.د. حممد سامل كعيبة
 املراجعة اللغوية

 د. عبدهللا علي سليم
 د. عمر علي الباروين

  اإلخراج والتصميم
 بوشعالةحممد يوسف أم. 
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III 

 

 
 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 
دراسة ميدانية على املصارف " مدى إدراك أمهية تطبيق أسلوب التكلفة املستهدفة يف تسعري اخلدمات املصرفية

 "التجارية الليبية
 سناء عبد الرمحن الرقيق            شعبان حممد ابودبوس            ابراهيم علي أبوشيبة

1 
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 االفتتاحية
، ويف هذا العدد الذي جيمع اإنساني امعرفي اراكمتلق خيلمجلة ابعتداده هنجا واملعريف ل يتواصل اجلهد العلمي

للتكامل بني أجزاء العلم  لكشف مداخ  حقوال معرفية متعددة ومتنوعة وختصصات علمية كثرية، ساعية إىل
اخل يف والتفاعل بني مفاصله؛ وذلك لفك االنعزال احلاصل حبجة التخصص، حيث اليوم حيدث التقارب ورمبا التد

والتكامل والتعالق املعريف والعلمي، ومن هنا فإن اجمللة  تشابك التخصصات والتفاعلما يعرف ابلدمج املعريف و 
ت املعرفية إلجياد حلول لوضعيات يتعذر اإلجرائية والعقلية يف التخصصا تاالتالحم بني اإلجراءتسعى إىل 

ة فتأثري العايل واملصن، واسرتشادا مبا تشرتطه بعض الدورايت ذات معامل الالتعامل معها من جانب معريف واحد
نه يف ختصص مدوليا من ضرورة ارتباط البحث العلمي يف فرع من فروع املعرفة بفرع علمي آخر ومدى االستفادة 

تطبيقي يف الفرع اآلخر، فأننا من خالل هذا املنرب ندعو الباحثني إىل اتباع هنج علمي خيدم املعارف مجيعها، 
 فروع املعرفة اإلنسانية املتكاملة خدمة هلدف هذه املؤسسة وغاايهتا.ويقارب بني 

هذا اجلمع ظل شكليا حيوي نه رغم حماولة اجمللة اجلمع بني ما يسمى العلوم العقلية والعلوم التجريبية إال أإال 
قسامها املعرفية إىل التصنيف التقليدي للعلوم رغم أن اإلبستومولوجيا احلديثة جتزم أن كل أضوع الفرقة داخله، وخ

 يه اجلانبان العقل والتجريب.زم فجمال معريف ال يرتقي إىل درجة العلم إال إذا تال
 علوم الرتبية والعلوممشلت املعارف مشلت فروعا شىت يف عددها الثالث والعشرين سعت اجمللة إىل تقدمي مجلة من 

أجنبية، يف موضوعات حتاول فتح مسارات لسالكي سبل وأخرى بلغة  التجريبية التطبيقية، بعضها ابللغة األم
 علمية.الالبحث والتطوير ونشر املعرفة 

يف جمال النشر األكادميي إن اجمللة وهي تسعى لتحقيق أهدافها وغاايهتا يف نشر املعرفة العلمية، وحماولتها سد ثغرة 
أمام الباحثني لرفد فروع املعرفة املختلفة من خالل النشر؛ وتغدية مستمرة للمكتبة الوطنية، فإهنا تشرع أبواهبا 

ومناهجه مسلكا ومرشدا، يف تناغم مع رسالة املؤسسة وحتقيقا ألهدافها يف  سعيا خللق بيئة علمية تعتمد العلم
سد فجوة يف  وفكرية، وإسهاما يفالتنمية البشرية وتطوير البحث العلمي من خالل ابحثني ميتازون مبلكات علمية 

إىل  أبواهبا لشىت أنواع املعارف داعية إىل التكامل واالنسجام بني شىت العلوم واملعارف، وصوال جمال النشر، فاحتة
التنمية البشرية اليت توائم بني العقل والفكر، والتنظري والتجريب يف ما يعرف بعملية االسرتسال الذي حيوي يف 

  شكله قطبا العلوم العقلية احملضة، والعلوم التجريبية احملضة.
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