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 شروط النشر بالمجلة

أن تكون البحوث المقدمة تتضمن إضافة جديدة ومبتكرة وأال يكون قد سبق نشرها في جهة أخرى وأال ـ 1

 تكون مستلة من رسائل علمية .

 ـ أال يزيد عدد صفحات البحث عن عشرين صفحة .2

العربية ومصححا لغويا وترحب المجلة بالبحوث المكتوبة باللغة األجنبية ـ أن يكون البحث مكتوبا باللغة 3

 على أن ترفق بملخص واف باللغة العربية .

ـ أن يرفق بالبحث وعلى صفحة مستقلة اسم كاتبه رباعيا وبمعلومات عن عمله ومكانه ودرجته العلمية 4

 بة عنوان البحث في الصفحة األولى  .ومؤهله العلمي ورقم هاتفه وبريده االلكتروني على أن يعيد كتا

ـ تخضع البحوث الواردة إلى المجلة للتقييم بشكل سري من قبل أساتذة متخصصين لتحديد مدى صالحية 5

 البحث للنشر من عدمه ، وتقوم المجلة بإخطار الباحثين بآراء المقيمين ومقترحاتهم 

 14وبقية السطور بحجم  16وين بخط حجم ـ أن يقدم البحث مطبوعا على جهاز الحاسوب وتكتب العنا6

Times New Roma  ( وعلى وجه واحد على ورق مقاسA4 )باإلضافة إلى  ةورقي ةمرفقا بنسخ ،

( وأن ترقم الصفحات ترقيما متسلسال بما في ذلك الجداول واألشكال والصور CDعلى قرص  ) هنسخ

 واللوحات وقائمة الهوامش .

 ( أيام .10أال تتجاوز مدة التعديالت من طرف الباحث عن ) ـ عند قبول البحث للنشر يجب7

ـ أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي في البحث ، وأن يشير إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في المتن ، وأن 8

 ترد قائمتها في نهاية البحث ال في أسفل الصفحة .

 لم تنشر .ـ البحوث الواردة إلى المجلة ال ترد ألصحابها سواء نشرت أم 9

 ـ اآلراء واألفكار واالستنتاجات الواردة بالبحوث ال تعبر إال عن آراء وأفكار أصحابها فقط .10

ـ تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة في العدد المناسب ، ووفق خطة المجلة على أن تكون 11

 مستوفية الشروط السالفة الذكر .

 . ر إذا طلب ذلكورسالة تفيد بالنش ، ة المنشور فيها بحثهـ يمنح الباحث نسخة من عدد المجل12

 ـ تسلم البحوث إلى مكتب المجلة العلمية الكائن بكلية التربية بالزاوية . 13

 وألي معلومات أخرى يمكن زيارة المجلة على صفحتها في الفيس بوك :  

almajalah. alalmia @ gmail . com 

 لة العلميةصفحتها على الفيس بالعربي : المج



 

 محتويات العدد :

 )جمعية الدعوة اإلسالمية  دور المؤسسات الدعوية العربية في نشر اللغة العربية بالقارة اإلفريقيةــ 1

 نموذجا(

 المعلول  إنبية د/ عبد هللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليبيا -مدى انتشار صعوبات التعلم بين تالميذ الصف الثاني االبتدائي بمدارس مدينة العجيالت ــ 2

 : إسماعيل إبراهيم أحمد ضود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحاجات اإلرشادية لطالب كلية التربية جامعة الزاوية ــ 3

أ. سارة فتحي بن سالم     ،    أ . خيري صالح شاكونة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ التوافق الدراسي لدى التالميذ المتفوقين دراسياً مقارنة بالعاديين4

 الثالث اإلعدادي بمدينة سبها ( ) دراسة ميدانية على تالميذ الصف

  علي محمد الشاعر د.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليبيا في ضوء معايير الجودة تصور مقترح لتنمية دور مربيات رياض األطفال فيــ 5

 وذجا"من  العجيالت "رياض مدينة 

 ابزاقة  نتصار محمداد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العاديةاستراتيجيات ــ 6

  سناء سعد غشيرد . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مواجهة العوامل المسببة للمشكالت األسريةدور مهنة الخدمة االجتماعية في ــ 7

   د أبوعجيلة المبروك المدنيني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُسـورة اْلقََمر ِدراسة صرفيّة دالليّةِصيَغـة )اْفتََعَل( في ــ 8

 آمنـة عامــر عمـر التّرهونّي  د .       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (دراسة معجمية صرفية نحوية) القدوم في سورة هودداللة ألفاظ ــ  9

  أ. عفاف جمعة زائد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بن خفاجة )نموذجاً(ــ  األندلسيالصورة الفنية في الشعر ـ 10

 ــ كلية التربية  د . علي الالفي جولق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتقديم والتأخير (( نموذجا                                    –)) األمر  الكريملبالغة فى أسلوب القرآن اــ 11



 د . أبوبكر العربي المجدوب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م(1675/  1626) حركة "الدونمة " نموذجاً ــ  تنظيمات وجمعيات يهودية تحارب األديان ــ 12

 د . عبدهللا سالم مليطان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمليات العسكرية لدول الحلفاء والمحور فوق األرض الليبية ــ 13

 إدريس عبد الصادق رحيل/ د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.15 – 13هـ /  11 -9من القرن   )جامعة سنكري نموذجاً (الحياة الثقافية في تنبكت  ــ 14

ه نادية سالم شفش . أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 235ق.م ـ  27والنتائج المترتبة عليها من  االمتيازات الممنوحة للجيش الروماني ــ 15

 أ ـ آمال سعيد محمد الشوشان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ دراسة في جغرافيا الخدمات إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في ليبيا ــ16

 د. منصور علي قلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تاريخ وأهمية العالمة التجاريةــ 17

 . عبدالكريم حسن صولةد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةــــد الحرابـــحــ 18

 رـــــم الصغيــــم سالــــأ. إبراهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) دراسة فقهية مقارنة ( تغسيل الميت ــ 19

 د . عبدالسالم مسعود منصور قويدر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أثر السنة النبوية في إعداد المعلمينــ 20

 د . طارق عطيه الدقيج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دراسة جودة المياه الجوفية و مدي  مالءمتها  للشرب من الناحية الكيميائية بمدينة العجيالتــ  21

 أ ــ مروان المبروك األربش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 

 كلمة العدد :

 عزيزي القارئ :

هذا هو العدد التاسع بين يديك حامال بين طياته العديد من البحوث المتنوعة  التطبيقية      

منها واإلنسانية ، وقد حرصنا خالل مسيرة هذه المجلة منذ انطالقتها على أن تكون البحوث 

المنشورة فيها ذات مضامين هادفة ، وأن يجد فيها القارئ المعلومة المفيدة ، والباحث ما 

 ينه على بحثه .يُع

ومما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أسرة التحرير ، ويزيدها فخرا ؛ أن      

( وهذا ما يشجع ISSN25219227أصبحت مجلة كليات التربية تحمل رقما دوليا وهو )

األساتذة والبحاث الذين هم من خارج ليبيا على نشر أبحاثهم بهذه المجلة ؛ إذ تعتبر منشورات 

مجلة كليات التربية مقبولة في كل الجامعات سواًء داخل ليبيا أو خارجها ، هذا باإلضافة إلى 

أن أعداد المجلة يمكن االطالع عليها من خالل شبكة اإلنترنت عن طريق الموقع اإللكتروني 

 لجامعة الزاوية .

ن جهد لخدمة أساتذتنا وأخيرا نتمنى من هللا العلي القدير التوفيق والسداد فيما نسعى إليه م   

 الكرام .

 وما التوفيق إال باهلل                                  

 

 د . فرج المبروك عمر

   المجلة تحريررئيس                                                                             

 

 

 



 

 


