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 شروط النشر بالمجلة

كوو ن بحوثوو م بحة تتوون تضاووةج يدووومن كتةووتال يتوضكوو ال يأ  ةكوو ن  ووت  ووو   أن تـ   1

 نش هو مي كهن أخ ى يأ  تك ن تسضلن تج ر وئل علةين .

 ـ أ  ةزةت عتد صفثوت بحوثث عج عش ةج صفثن .2

ـ أن ةك ن بحوثث تكض بو بوحلغن بحع بين يتصثثو حغ ةو يت حب بحةجلون بووحوث م   3

 لى أن ت م  بةلخص يبف بوحلغن بحع بين .بحةكض بن بوحلغن بألكنوين ع

ـ أن ة م  بوحوثث يعلى صفثن تسض لن ب م كوتوو  ربوعيوو يبةعل تووت عوج عةلو       4

يتكون  يدركض  بحعلةين يتؤهل  بحعلةي ير م هوتف  يب ةته ب حكض يني على أن ةعيت 

 كضوبن عن بن بحوثث مي بحصفثن بأليحى  .

حلض يووويم بشوووكل  ووو أ توووج  وووول أ ووووت ال   ـووو تخاوووو بحوثووو م بحووو بردال يحوووى بحةجلووون 5

تضخصصيج حضثتةت تتى صالحين بحوثث حلنش  تج عتتو    يت و ا بحةجلون باخ وور     

 بحووحثيج بآربء بحة يةيج يت ض حوتهم 

 16ـ أن ة تا بحوثوث ت و عوو علوى كهووح بحثو و ت يتكضوب بحعنوويةج بخو  حجوم          6

يرق  يعلووى يكوو  يبحووت علووى Times New Roma 14يب يوون بحسوو  ر بثجووم 

( CDت م و بنسخضيج ير يضيج   بوإلدوومن يحوى نسوخن علوى  و    )     ( A4ت وس ) 

يأن توو  م بحصووفثوت ت  يةووو تضسلسووال بةووو مووي وحووك بحجووتبي  يبأل ووكو  يبحصوو ر       

 يبحل حوت ي وئةن بحه بتش .

ـ عنت  و   بحوثث حلنش  ةجب أ  تضجويح توتال بحضعوتةالت توج  و ف بحووحوث عوج       7

 ( أةوا .10)

زا بحووحوث بوووحةنهل بحعلةوي مووي بحوثوث   يأن ةشووي  يحوى بحهوو بتش ب ر وووا     ـو أن ةلضوو 8

 تضسلسلن مي بحةضج   يأن ت د  وئةضهو مي نهوةن بحوثث   مي أ فل بحصفثن .

 ـ بحوث م بح بردال يحى بحةجلن   ت د ألصثوبهو   بء نش ت أا حم تنش  .9

وو  ي  عوج اربء يأمكوور    ـ بآلربء يبألمكور يب  وضنضوكوت بحو بردال بووحوث م   تع   10

 أصثوبهو م   .
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ـ تثضفظ بحةجلن بث هو مي نش  بحةودال بحةجووحال موي بحعوتد بحةنو وب   ييمو  خ ون       11

 بحةجلن على أن تك ن تسض مين بحش يط بحسوحفن بح ك  .

 ـ ةةنح بحووحث نسخن تج عتد بحةجلن بحةنش ر ميهو بثث  ير وحن تفيت بوحنش  .12

 ضب بحةجلن بحعلةين بحكوئج بكلين بحض بين بوحزبيةن .ـ تسلم بحوث م يحى تك 13

 يألأ تعل توت أخ ى ةةكج حةورال بحةجلن على صفثضهو مي بحفيس ب ك :  

 بوحع بي : بحةجلن بحعلةين ب ك صفثضهو على بحفيس

almajalah.alalmia@gmail.com 
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 :محتويات العدد 

 أوال ــ البحوث باللغة العربية :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 المخدرات ومكافحتها في اإلسالم - 1

 د.عبداهلل البشير إبراهيم ابوسنينة  

 

 بحضفسي  بإل ورأ حتيده يتجويحبت  - 2

  و م بح حيوي عوت بحةجيت أب  بح -د

 

لمسات من اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم -  3 

 د . علي بحالمي ك ح  

 

)   ح كومين  بحعلل بحنَّث ةـــن عنت ردي بحتةج ب  ض ببووأ تج خال  كضوب  - 4

 ببج بحثوكب(

  عوتبحسالا بحةو يك  عيت عوت بح حةج د/

 

 أنةوط ك بت بحجةل بحش  ين بحضي   تثل حهو تج بإلع بت يأبنيضهو - 5

 / عثةون بل و م عوتبهلل بح ئب أ

 

 نة وكو   - صض  تو ُعضون  –))  وع ةن أبي بحعضوهين مى بحغز  ((   - 6

 . أب بك  بحع بي بحةجتيت د   

 

 بحةنص ت على نزع بحخومض مي د ء بح  ان بحك ةم - 7

  عود رتاون بحة ة أ  . أ

 

 "اةوت تج بح  ان بحك ةم نة دكو" ب  ضفهوا بيج بحت حن يبحض كيب - 8

 مو ةن نص  بج نوكي  . أ

 

 



 م2017 ويوني                         العدد الثامن           مجلة كليات التربية        

 ي  حليب بإلبل بحخوا يت تة  ه ت ن بحلوضيج حة دى بحسك  بحن ع بحثونيت ث - 9

بتثةت -أ      د.بألنصورأ رمعت بحخ حي         بحةو يك أحةت بحث ة ة    -أ

أتي ال        ن ب  تص فى بحفيض رأ     تسع د بحكيش        أتل كةعن أب بهيم    

عيود د ء
 

 

ن حلش كوت بيج بحفك  بح دعي بحةعوص  يبحفك  بحةسؤيحين ب كضةوعين يبحويئي - 10

 بإل التي 

  أ. ربيو  التن كةعن ك ةـةن     أ.صوحح بحةخضور بتوورك عة 

 

تثليل كفوءال بحض حةو بحةكوني حةتبرس بحضعليم بأل و ي مي بلتةن بحزبيةن  -11

 ا 2016بحجن ت حسنن

  د. تص فى عوتبحسالا بحشيووني خلف بهلل

 

 حةفه ا بحثاورال مي بحعص  بحثتةث ن بأل س بحفلسفي -12

 أ / تو يكن ك ةم أحةت  ك ةم     أ/ رتاون تثةت ت مي  بحشضي أ  

 

دير بحةعلم مي ت تةم ختتوت بإلر ود يبحض كي  بحض ب أ ح الت بحة حلن  -13

 بحثون ةن

 أ ــ  وره مضثي بج  وحم

 

حلةعل توت ب ض بتيجيوت بحضعلم بحةنو ون بو ضختبا بحض نيوت بحثتةثن  -14

 يب تصو ت

 د. تهنت  وتي بحعل بني

 

 ت حلن تالتي  حتى بحعتيبني بحسل ك تخفيف مي بحجةوعي بحلعب موعلين -15

 بأل و ي بحضعليم

  خليفن عة  ن رأ / أ

 
حضنةين   ب ض بتيجين بحعصف بح هني يأث هو مي تترةس تودال علم بحنفس -16

 . بحضثصيل بحترب ي حتى  الت بحة حلن بحثون ةن

 ال بحوشي  تص فى بح  ي  حةيت
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 ب نوتل ت ض ح حلضة ةنوت بحوتنين كةتخل حعالج بعض ب نث بموت بح  بتين -17

 (  ن بت نة وكو" 9 -6"تالتي  ت حلن بحضعليم بأل و ي )

 أ : صوحح تعة  صوحح بحهةوحي

 

 ــــًو(نة وكـــوـــيو )ببـــج بألكـــــتببي بحثيــــــوال بحث وميــــــن مي حيـ -18

 درب ن تورةخين تثليلين تج خال  رحلن بحضجوني

 د. رتاون بحةخضور رتاون بحجوتو

 

 -بحهج أمي بح  ن بح ببو  بألنتحسيديره مي بنوء حاورال  بإل الا -19

 -بحةيالدأبحعو  

 بحهودأ بحشضي ى بحة   ف -د

 

 بإل هوتوت بحث ومين حةشوهي  بحع بئـل مي بحس دبن بحغ بي : -20

 نة وكًوب  ـــتغ تثةتا  أنــ

 د . ت ي   ت غيث

 

 ثانيا ــ البحوث األجنبية :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب نجليزةن ب ضختبا بحض ييم حضثسيج تعليم بحلغن -1

 د ح   ب عجيلن د . كةو  أ

 

 ٍتج بحوث  بحةض    (Loligo forbesi) بي ح كين بحضكوث حلثوور -2

 بح رملي ليع د . حةيتال
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 كلمة العدد

 عزيزي القارئ :

ةسووعتنو أن ن ووتا بوويج ةووتةك بحعووتد بحثوووتج تووج بحةجلوون بحعلةيوون بحةثكةوون حكليوووت           

بحض بيوون بجوتعوون بحزبيةوون ي ووت حةنوهووو بوو وون تن عوون تووج بحوثوو م بحعلةيوون مووي  ووضى       

ووي حوكوتو    تجو ت بحعلم يبحةع من اتليج تج بهلل تعوحى أن ةجت ميهو كل  ورئ  توو ةل 

   يأن تك ن ه ه بحةجلن ربمتب تج ريبمت بحةع من بيج بحةجالت بحعلةين بحةثكةن .

ين تجلن كليوت بحض بين بجوتعن بحزبيةن  يهوي تشو    ة هوو حلعووا بحثوحوث علوى             

بحض بحي تعةل كوهتال على نش  بحوث م بحعلةين بحةضةيزال    يوبت بحةاة ن بحهوودف  

ي   ية ووتا بحةعل توون بحةفيووتال   يةعوووحل تشووكلن ينسووونين أي    بحوو أ ةخووتا بحوثووث بحعلةوو  

ت وي يوون ةشووع  بهووو بحووحووث ية ووتا بحثلوو   تووج خالحهووو   يةض صوول يحووى نضوووئل تخووتا   

بحوثووث بحعلةووي   يتعوووحل  اوووةو بحةجضةووو مووي بحةجووو ت كوموون   ييو نشووك  كوول تووج    

ل كوتعن بحزبيةن بخضور ه ه بحةجلن حنش  بثث  بحعلةي   ماننو ن حب بكل بحوّثوم دبخ

أي خوركهووو  وو ة ن بحضووزبتهم بوحةنهجيوون بحعلةيوون   ي وو يط بحنشوو  بحضووي يدووعضهو      

 بحةجلن   يأن ةك ن بحوثث وب  يةن علةين هودمن .

يأخيووووو ب ن وووووتا بحشوووووك  يبحض وووووتة  حلسووووويت رئووووويس بحجوتعووووون   يتوووووتة  يدبرال          

بحة و عوووووت يبحنشوووو  علووووى ح صووووهةو علووووى نشوووو  أعووووتبد بحةجلوووون عووووو  ت  ووووو    

حجوتعوووون بإلحكض ينووووي كغي هووووو تووووج تجووووالت بحجوتعوووون بألخوووو ى   يهووووي خ وووو ال  ب

ربئوووتال  وحةوووو بنض  نوهوووو تنووو  حتوووج يبحثةوووت هلل  أصووووح بآلن باتكوووون أأ  وووورئ         

مووي بحعوووحم بحع بووي بحض بصوول تووو بحةجلوون تووج خووال  بحة  ووو بإلحكض ينووي حلجوتعوون          

   يب  ضفودال تنهو   يبحضع ف على نشو وتنو بحعلةين .

  م يبهلل بحة

 د . فرج المبروك عمر

 رئيس تحرير المجلة 


