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  د جامعة الزاویةـى روح فقیـإل

  عـــاد قریبــمد عیـمح /ورـدكتـال

  )سابقا(ة التربیة زلطن ـعمید كلی

   أن یسكنھ فسیح جناتھنسأل هللا

  .ةــده برحمتھ الواسعـوأن یتغم
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 ددــة العـكلم   
  

  :القراء الكرام / السادة األعزاء 
  
كلیات التربیة بجامعة الزاویة أن تضع بین أیدیكم العدد  یسر       

األول من المجلة العلمیة المحكمة التي صدرت بقرار من السید رئیس 
م  بعد أن كانت حلما 2014 -3 -27بتاریخ  )263(الجامعة تحت رقم 

أعضاء ھیئة التدریس أصبحت حقیقة بفضل جھود المخلصین من 
 ،)العجیالت والزاویة وأبو عیسى وزلطن(كٍال من كلیات التربیة في ب

واحد وفكر نافذ على  حیث تنادى ھؤالء جمیعا وتعاونوا بقلب رجلٍ 
اسما مشتركا یعكس  إصدار مجلتھم العلمیة المحكمة واختاروا لھا

تضامن كلیات التربیة األربع على مستوى جامعة الزاویة على 
مختلف المستویات من أجل خدمة العلم والمعرفة متمنین لھذا المولود 
الجدید االستمراریة والدوام وأن یسھم مع بقیة المطبوعات العلمیة 

  .التي تصدرھا الجامعة في إثراء الفكر والمعرفة
العدد األول من ھذه المجلة حامال بین طیاتھ  علیكموإذ یطل      

العدید  من البحوث والدراسات التي تعكس مختلف آراء وأفكار 
األساتذة األفاضل حول العدید من القضایا العلمیة والتربویة 
واالجتماعیة وغیرھا التي ستسھم بعون هللا في إثراء أفكارنا، ووضع 

  .یة التي تخدم مجتمعناالحلول للعدید من القضایا التعلیم
إلیھ من خالل ھذه الدوریة ھو نشر العلم  إن الھدف الذي نسعى     

والمعرفة أوال ثم تقدیم الخدمة ألساتذتنا األفاضل من خالل تمكینھم 
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من نشر بحوثھم العلمیة عبر صفحات ھذه المجلة، في مختلف 
التخصصات، والتواصل معھم بمختلف مؤسسات التعلیم العالي 
ساعین بكل جھودنا أن تكون ھذه المطبوعة ھمزة وصل بیننا وبین 

  .البحاث األعزاء من أساتذة ومثقفین أینما كانوا داخل لیبیا وخارجھا
تقدیم الجدید في البحث  إلىنسعى من خالل ھذه المجلة  كما     

ي ـوع فــات والتنــوعـن الموضـل مـرى األفضـوأن نتح العلمي
معاییر األكادیمیة العلمیة المتبعة، وأن یستفید من التخصصات وفق ال

  .ل الباحثین عن العلم والمعرفةھذه المجلة جُ 
أبواب المجلة مفتوحة لكل من یرید المشاركة واإلسھام  إن      

بالبحوث الجادة والتي تحمل مضامین ھادفة، وتعالج مختلف القضایا 
تعالى  هللاعون العلمیة، وسنكون على تواصل دائم مع الباحثین ب

وتوفیقھ وتقبل كل المالحظات البناءة، واالقتراحات الموضوعیة التي 
   .تسھم في دفع ورقي ھذه المجلة إلى األفضل

ُ  إن كلیات التربیة      قدم للقراء العدد األول من بجامعة الزاویة وھي ت
المجلة تسجل أسمى آیات الشكر والتقدیر لكل من أسھم في إظھارھا 

  .إصدارھا وسھر على
تتمنى أسرة التحریر من هللا العلي القدیر التوفیق والسداد  وأخیرا     

والرقي ودوام االستمرار، ونختم بالصالة والسالم على سید الخلق 
  ) .صلى هللا علیھ وسلم(أجمعین سیدنا محمد 

  

  أسرة التحریر                                                       
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