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 شروط النشر بالمجلة

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

 في جهة أخرى وأال تكون مستلة من رسائل علمية .

 ـ أال يزيد عدد صفحات البحث عن عشرين صفحة .2

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

 ية على أن ترفق بملخص واف باللغة العربية .المكتوبة باللغة األجنب

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

ومكانه ودرجته العلمية ومؤهله العلمي ورقم هاتفه وبريده االلكتروني على أن يعيد 

 كتابة عنوان البحث في الصفحة األولى  .

مجلة للتقييم بشكل سري من قبل أساتذة متخصصين ـ تخضع البحوث الواردة إلى ال5

لتحديد مدى صالحية البحث للنشر من عدمه ، وتقوم المجلة بإخطار الباحثين بآراء 

 المقيمين ومقترحاتهم 

وبقية  16ـ أن يقدم البحث مطبوعا على جهاز الحاسوب وتكتب العناوين بخط حجم 6

( A4على ورق مقاس ) وعلى وجه واحد Times New Roma 14السطور بحجم 

( وأن ترقم الصفحات CDعلى قرص  ) ه، باإلضافة إلى نسخ ةورقي ةمرفقا بنسخ

 ترقيما متسلسال بما في ذلك الجداول واألشكال والصور واللوحات وقائمة الهوامش .

ـ عند قبول البحث للنشر يجب أال تتجاوز مدة التعديالت من طرف الباحث عن 7

 ( أيام .10)

زم الباحث بالمنهج العلمي في البحث ، وأن يشير إلى الهوامش بأرقام ـ أن يلت8

 متسلسلة في المتن ، وأن ترد قائمتها في نهاية البحث ال في أسفل الصفحة .

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

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

 أصحابها فقط .



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

 المجلة على أن تكون مستوفية الشروط السالفة الذكر .

ر إذا ورسالة تفيد بالنش ، ـ يمنح الباحث نسخة من عدد المجلة المنشور فيها بحثه12

 . طلب ذلك

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

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

almajalah. alalmia @ gmail . com 

 صفحتها على الفيس بالعربي : المجلة العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السادة القراء

في اليوم الخامس عشر من الشهر القمري يكون القمر بدرا  بعد أن   

اكتملت استدارته وتألأل بنوره في سماء الكرة األرضية ، وها هي مجلتنا 

الغراء تُكِمُل عددها الخامس عشر لتتألأل بأبحاثها وحلتها المتميزة بين 

افدا من كوكبة المجالت العلمية لتسهم في نشر العلم والمعرفة ولتكون ر

 روافد الثقافة العلمية .

إن مجلة كليات التربية العلمية المحكمة تسعى دائما أن تكون متميزة في   

منشوراتها وإخراجها ، وأن تكون في أجمل ُحلة . مزدانة بإبحاث أساتذتنا 

الكرام من أعضاء هيئة التدريس بجامعاتنا الليبية والعربية . وبالمناسبة 

يع األبحاث في مختلف األعداد التي تم نشرها في هذه نذكر الجميع بأن جم

 المجلة تجدونها منشورة على صفحة موقع جامعة الزاوية اإللكتروني

zu.edu.ly   لمن أراد االستفادة من أي بحث أو نسخه يمكنه ذلك من خالل

 الموقع المذكور .

وفي الختام نرحب بكل مالحظاتكم من أجل أن تكون هذه المجلة هي   

 فضل دائما، ونتمنى من  هلل العلي القدير التوفيق والسداد .األ

 د . فرج المبروك عمر

 رئيس تحرير المجلة

 

 





 الخامس عشرمحتويات العدد 

 أوال ــ بحوث باللغة العربية :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تأثير اإلعالم السياحي العربي في تطوير السياحة في الدول العربية ــ1

 1      الجامعة المفتوحة - قسم اإلعالم - د. مولود محمد بقوش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .األطفال التوحديين دىاإلرشاد األسري  وأثره في عملية تعديل السلوك ل ــ2

 33              جامعة طرابلس - كلية التربية طرابلس - . ماجدة علي أبومنجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طالب موهوبون ولكن في خطر "دراسة وصفية تحليلية" ــ3

 53            جامعة الزاوية - التربية أبوعيسىكلية  - د . عمران محمد مسعود التويب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقييم الوسائل التعليمية وأسئلة تقييم أداء التالميذ بمقرر اللغة اإلنجليزية للصف  ــ4

 .بحسب نموذج تايلور مرحلة التعليم األساسي بليبياالتاسع من 

 جامعة الزاوية - كلية التربية الزاوية - . عثمان المذكور الشامليأ،   د. خيري صالح علي شاكونة

81 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـةطلبــة الثانويـار العنف لـدى مــــدى انتشــ ــ5

 م2018/2019 بعض مدارس بلدية جنزور نموذجا ( العام الدراسي)

 102            جامعة طرابلس - كلية التربية جنزور - د . التهامي صوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (دراسة تحليلية مقارنة)  التوجهات المستقبلية لتأهيل معلمات رياض األطفال بليبيا ــ6

 125            جامعة بنغازي -زي اكلية التربية بنغ -أريج إبراهيم عبد الحميد د . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .في النصف األول من القرن العشرين بلدة العجيالت ــ7

 142            تعريف وتلخيص وتقديم الدكتور / رمضان مولود الكيش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ودورهم في تنمية االقتصاد المعرفي أداء عمال المعرفة بالمكتبات ومراكز المعلومات ــ8

   الجزائر - جامعة تبسة - ال حمزةلعج،   : منير الحمزة د 

 149             الجزائر - جامعة وهران - العربي بن حجار ميلود د .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لسان الدين بن الخطيب وابن سعيد المغربي / نموذجينـ  الشعور الوطني عند األندلسيين ــ9

 177            جامعة الزنتان - كلية اآلداب والعلوم بدر - أحمد خليفة مسعود عمارأ . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تمام أبي شعر في الفنية الصورة بناء وسائل ــ10

 190            الزاوية جامعة ــ العجيالت التربية كلية ـــ جودر علي محمد.  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من قضايا العناوين) التَّبَيُّن أم التَّْبيين؟( ــ11

 203            جامعة الزاوية - كلية التربية الزاوية - د. زهرة خليفة سليمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .توظيف ابن عطيّة الشاهد النحوي الشعري لتوجيه القراءات القرآنية في تفسيره ــ12

 212           طرابلس كلية التربية - جامعة طرابلس - د/ عبد السالم سليمان علي األطرش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اميـــنـر ومضيـات حصالستيـني فتـــرة ة فع القصصيــاميــالمجـ ــ13

 231           جامعة الزاوية - العجيالت كلية التربية -أ . فوزي علي محمد نيني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .داللة أبنية الجموع في  لغة العرب ــ14

 251          ( جامعة طرابلس جنزوركلية التربية )  - اني  خميسد. مبروكة الفرج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ه الوظيفيرها على الموظف في أدائــاألبعــــــاد االجتماعية واالقتصادية وتأثي ــ15

 ةة الزاوية لجامعـلتابعـالت اات العجية مـن كليى عينعلة يدانيـة مدراس

 269            ةزاويجامعــة ال - كلية التربية العجيالت - هار محمد ابزقـد . انتص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلنتاج السمكي ودوره في تحقيق األمن الغذائي العربي ــ16

 392           جامعة الزاوية - داب الزاويةآلكلية ا - بوراوي اشتيوي منصورد. فتحية أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن غشير.... افي منطقة قصر  انعكاس الحوادث المرورية على صحة اإلنسان ــ17

 .دراسة في الجغرافيا الطبية

 314           بلسة طراعجام - بن غشيرار كلية قص - / مالك حسن الصقر د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .في حدي الزنا والسرقة (دراسة مقارنةاإلسالم و اليهودية ) ــ18

 330           جامعة الزاوية - الزاوية - كلية التربية - د. امحمد محمد عثمان الفزاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .البرمجة اللغوية العصبية )مفهومها ـ تطورها ـ مالمحها ـ استخداماتها( ــ19

 346  جامعة طرابلس - كلية التربية جنزور - د.فوزية محمد سويسي ، الطيب العربي ديكنة د.فهيمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )  Escherichia coliالغائطية )  قولونال ببكتيريا آبار المياه الجوفية  تلوث ــ20

 .بالمساكن الشعبية بمدينة العجيالت

 373           جامعة الزاوية - العجيالت - كلية العلوم - ربشمروان المبروك األ أ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .التعليم في ليبيا وواقع تطبيق معايير الجودة الشاملة ــ21

 381           جامعة الزاوية - كلية التربية العجيالت - ابتسام سالم خليفة د .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 



 

 بحوث باللغة اإلنجليزية :ثانيا ــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرحلة الثانوية بالمدرسة الليبية في الاستخدام استراتيجيات المحادثة بين طالب  ــ1

 .دولة ماليزيا

 1     جامعة الزاوية - كلية التربية أبوعيسى - د . حسونة علي كري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .في الفضاءات  التوبولوجية الضبابية  SMbالمجموعات الضبابية المفتوحة  ــ2

 آمنة الهادي الشيباني ، مريم محمد أبوبكر الميساوي ، رقية محمود محمد راشد

 27                ةجامعة الزاوي - كلية التربية الزاوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"  بين مجموعتي أن " روابط العلّة النصيّة ال سيما على مستوى تعارض الدالالت ـ3

 .بما"  و " ألنّ 

 46            جامعة صبراتة - كلية األداب صبراتة - د .محمد الناصر سالم أحمد اوشاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .العادية وبعض تطبيقاتها في الفضاءات الضبابية الحدسية a ــ4

 75               جامعة الزاوية - كلية التربية الزاوية - هدى المقطوف ميره ، أسماء مسعود سربوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتي حرارة في وجودمن الدوران والمجال المغناطيسي  دراسة تأثير كل ــ5

 .مختلفة للمرونة الحراريةباستخدام نظريات 

 92           جامعة الزاوية - كلية التربية الزاوية - الذيب محمدالزائرة رمضان د . 
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	Blank Page
	10.pdf
	Page 10

	19.pdf
	Page 19




