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 (ب )

 قواعد النشر 

  ينبغيحرصا  من هيئة التحرير على استخدام األسلوب العلمي في كتابة البحوث والدراسات المراد نشرها،  
 اتباع القواعد التالية :  

أن يحتوى على العنوان واسم الباحث ) الباحثين ( ، والدرجة العلمية وجهة العمل ،    ينبغيالغالف   (1
 والدولة ، والبريد اإللكتروني ، وسنة النشر . 

 إنجليزي ( بعكس لغة البحث ال يتجاوز ورقة واحدة.  –المتن يشتمل على ملخص للبحث ) عربي  (2
، ولهيئة   (3 البحوث المقدمة للنشر للتحكيم العلمي  المؤلف بناء على  تخضع  التحرير أن تطلب من 

 اقتراح المحكمين بإجراء التعديالت المطلوبة على البحث قبل الموافقة على نشره .
 ضوابط ومواصفات البحوث المقدمة للنشر:  (4
 أن يكون البحث أو الدراسة ضمن الموضوعات التي تختص بها المجلة .  (5
مستال من أطروحة علمية أو يكون الباحث    أاّل يكون البحث قد سبق نشره في إحدى المجالت أو (6

 قد تناوله بعنوان آخر في وسيلة نشر أخرى ويوثق ذلك بتعهد خطي بهذا الخصوص . 
علم   (7 جمعية  دليل  وفق  المراجع   وقائمة  البحث  هوامش  تكتب  العربية  البحوث  يخص  فيما 

الخ   American  Psychological  Association(APA)  األمريكيةالنفس   بالنسبة الطبعة  امسة 
( بحجم  Traditional Arabic( بخط )A4للبحوث العربية وتكون الطباعة على وجه واحد على ورق )

سم    3ترك هامش    سم و مع  2.5بين السطور وتكون الهوامش    1( للنص مع ترك مسافة  14)
   من جهة التجليد مع وجود ملخص باللغة اإلنجليزية في بداية البحث

يخص   (8 )فيما  نظام  وفق  تكتب  اإلنجليزية  باللغة   MLA  ) Modern Languageالبحوث 
Association ( ( بخط  )12،  بحجم خطTimes  New Roman  مع ترك مسافة )بين السطور مع   1

البحث   تزيد صفحات  ال  بحيث  البحث  بداية  في  العربية  باللغة  ملخص  يكون   17وجود  ي  صفحة 
 ، الصفحة ( .  التوثيق داخل المتن ) اللقب ، السنة

ويتبع   (9 بوضوح  البحث  هدف  عن  يعبر  وأن  اإلمكان  قدر  مختصرا  يكون  أن  يجب  البحث  عنوان 
البحث   ورقات  تزيد  ال  وأن   ، علمي  بحثي  بأسلوب  واإلحاطة  التناول  العلمية من حيث  المنهجية 

 صفحة بما في ذلك صفحات الجداول والصور والرسومات وغيرها .  25عن 
التق (10 الباحث  على  البحث  يجب  بأصول  العرض    العلمي ييد  أسلوب  حيث  من  وقواعده 

والمصطلحات وتوثيق المصادر والمراجع في آخر البحث ، وهو المسئول بالكامل عن صحة النقل 
"سرقات   خاطئ  نقل  أي  عن  مسئولة  غير  التحرير  وهيئة   ، المستخدمة  والمراجع  المصادر  من 

 أدبية وعلمية " قد تحدث في تلك البحوث .  
التقييم  البح (11 يضمن  بشكل  متخصصين  قبل  من  للتقييم  تخضع  للمجلة  المقدمة  ،  العلميوث 

 ويتطلب من الباحث مراعاة سالمة بحثه من األخطاء اللغوية واإلمالئية .
  التقييم على تلتزم المجلة بإشعار الباحث بقبول بحثه إن كان مقبوال للنشر أو قابال للتعديل بعد   (12

  –(  مختصر قدر اإلمكان يتضمن االسم الثالثي     CVه سيرة ذاتية )  أن يرسل الباحث إذا قبل بحث 
العلمية   إن وجدت    -والجامعة والكلية والقسم    –والدرجة  المؤلفات    –البريد االلكتروني    –وأهم 

 والهاتف .



 
 

 (ج )

وهي تعبر عن رأي أصحابها    تنشر،البحوث المقدمة للمجلة ال تعاد ألصحابها سواء نشرت أو لم   (13
 المجلة.ون عنها أدبيا وقانونيا وال يمثل بالضرورة رأي فهم المسئول

المجلة تنشر كل ما يتعلق بالمجال العلمي والبحثي وما يتعلق بالمؤتمرات والندوات واألنشطة  (14
 تزيد عن خمس صفحات مطبوعة   أالاألكاديمية وملخصات الرسائل العلمية ونقد الكتب على 

المجلة  إشعار الباحث بقبول بحثه وإرجاعه للتص (15 التعديل على أن يقوم بتزويد  حيح أو اإلضافة أو 
 (.  CDبنسخة من البحث في صورته النهائية على قرص مدمج) 

تعتبر البحوث قابلة للنشر من حيث صدور خطاب صالحية النشر وتحال إلى الدور بانتظار الطبع   (16
 حسب أولوية الدور وزخم األبحاث المحالة للنشر .

 إعداد المجلة التي نشر بها بحثه .    يزود الباحث بنسخة من (17

 

 هيئة تحرير المجلة 

  



 
 

 (د )

 افتتاحية العدد
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 وبعد،،،

  اآلداب   كلية  عن  الصادرة  والتطبيقية،  اإلنسانية   العلوم  مجلة   تحرير  هيئة   أعضاء  يتشرف

 سنة  من  ديسمبر لشهر  المجلة  من  عشر  الرابع  العدد  بإصدار  المرقب، جامعة  خيار  قصر  والعلوم

  العلوم،   ميادين  من  عدد  في  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  البحوث  من  اعدد    يحوي  والذي  م،2022

 موقع   في  الجديدة  بحلته  العدد  هذا  ويمتاز  والمهتمين،  الباحثين  طموحات  تلبي  أن  نأمل  والتي

ا  يكون  بحيث  الجامعة   الشكر   بوافر  تتقدم  أن   المجلة   تحرير  هيئة   يسر  كما  وأيسر،  أكثر   بشكل  متاح 

ا   بالمجلة،  العاملين  وكذلك  بالعدد،  المنشورة  للبحوث  المقيمين  السادة   إلى  والتقدير   فإن   وختام 

 األصيلة   ببحوثهم  والمشاركة  اإلسهام  والمتخصصين  البحاث  السادة  من  تأمل  التحرير  هيئة

 . تعالى للا  بإذن القادمة  باألعداد لنشرها والرصينة 

 التوفيق وبالله

 

 .التحرير هيئة

  



 
 

 (ه)

 فهرس احملتوايت
ة ) ي محطة إرصاد بنينا للفتر

 SDSM . 1( باستخدام تقنية 2099 – 1961اإلسقاطات المستقبلية لدرجة الحرارة ف 

 صالح ساس   صالح عاشور أ.                       عثمان المختار عل   أسمهان أ. 

، وخطورتها عىل اإلسالم والمسلمير   ي التفستر
 18 .................................................. الروايات اإلرسائيلية ف 

 حميد بن محمد فرج مصطف  

بية  ي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس كلية التر
ون  متطلبات استخدام التعليم اإللكتر

 38 ............................................................................................................... طرابلس أنموذًجا

 أبومنجل عل   د.ماجدة

ة  ة الشخصيَّ ة وعالقته بالخلفيَّ ة بالجامعة األسمريَّ ة العلوم اإلنسانيَّ ي كليَّ
ي لدى موظف 

ُمستوى األداء الوظيف 
 60 ........................................................................................................دراسة ميدانية() لديهم

 طاهر بن محمد  فرج محمود

 82 .................................................................................................... )أدب الهزل عند الجاحظ(

 هللا عبد محمود محمد كميلة أ. 

ي 
ي العرص الرومان 

ي وأنواعها بالمغرب القديم ف 
 103............................................................ ملكية األراض 

   د.سالم
 محمد الالف 

ي حماية البيئة
 120.............................................................................................. اإلعالم و دوره ف 

 الشارف محمد .الشارف د

امنة عىل تونس 
ّ
صّدي للحملة الّصليبّية الث

ّ
ي الت

 137................. م1270 -1269ه/  669-668مساهمة برقة ف 

 إحمودة مفتاح د.إدريس

 151.......................................................................................... تاري    خ أزواد وواقعها مع دولة مالي 

 أبوغنيمة أبوعجيلة د.الصادق

 163........................................................ )الفصائل الدموية وعالقتها بمؤرسر كتلة الجسم وضغط الدم(

 لدينا مح   محمد امنة د. 

ي 
ي الثان 

ي والية طرابلس الغرب خالل العهد العثمان 
 176................................... م. 1911-1835تجارة التبغ ف 

 عبيدات مفتاح فيصل د: 

ي 
ي  من مظاهر التكثيف البالغ  ي  حديث النب 

 193..................... ))إيجاز القرص،و الكناية(( دراسة تطبيقية ملسو هيلع هللا ىلصف 

 ابحور مفتاح إبراهيم د. 

ي تحقيقاته 
وق أنموذًجا -التعقبات الفقهية للشيخ حمزة أبو فارس ف   207...................................... ِعَدة الت 

 الزائدي أحمد إبراهيم د. 

ي َضبرط االسم
ة ف  ر  وحتر

ٌ
 226........................................................................ طرابلس وأطرابلس: رحلة

 الغضبان حمدم بن الحبيب بن محمد د. 



 
 

 (و )

ي مرص البطلمية وتداعياته 
 247 ............................ ق.م 31 -323أغرقة مؤسسات الحكم واإلدارة والجيش ف 

 زايد محمد عمران عادل د. 
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