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 شروط النشر بالمجلة

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

 مستلة من رسائل علمية .

 ـ أال يزيد عدد صفحات البحث عن عشرين صفحة .2

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

 أن ترفق بملخص واف باللغة العربية .

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

 في الصفحة األولى  .العلمي ورقم هاتفه وبريده االلكتروني على أن يعيد كتابة عنوان البحث 

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 

 Times 14وبقية السطور بحجم  16ـ أن يقدم البحث مطبوعا على جهاز الحاسوب وتكتب العناوين بخط حجم 6

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

)CD. وأن ترقم الصفحات ترقيما متسلسال بما في ذلك الجداول واألشكال والصور واللوحات وقائمة الهوامش ( 

 ) أيام .10التعديالت من طرف الباحث عن ( ـ عند قبول البحث للنشر يجب أال تتجاوز مدة7

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

 قائمتها في نهاية البحث ال في أسفل الصفحة .

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

 آلراء واألفكار واالستنتاجات الواردة بالبحوث ال تعبر إال عن آراء وأفكار أصحابها فقط .ـ ا10

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

 الشروط السالفة الذكر .

 . ر إذا طلب ذلكورسالة تفيد بالنش ، بحثهـ يمنح الباحث نسخة من عدد المجلة المنشور فيها 12

 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 

 المجلة العلميةصفحتها على الفيس بالعربي : 
 

 



 :كلمة العدد 

 عزيزي القارئ :

يسرنا أن نضع بين يديك العدد الحادي عشر من مجلة كليات التربية بجامعة الزاوية وهي     

كالعادة متنوعه في محتواها حيث دأبت منذ صدورها على نشر البحوث التطبيقية واإلنسانية 

يين وباللغتين العربية واألجنبية ، والحمد  أصبحت المجلة تحمل قيمة علمية وتقديرا واحتراما عال

في كل األوساط العلمية في جامعاتنا الليبية ، واهتماما من القراء والبّحاث من األساتذة والمثقفين ، 

ويرجع الفضل في ذلك  أوال ثم للقائمين عليها ، وحرصهم على أن تَصُدَر مجلة كليات التربية 

من الجهد والعمل كي تكون في أحسن صورة وفي وقتها المحدد ، ونَِعُد أعزاءنا القراء ببذل المزيد 

 المجلة متميزة في مواضيعها وإخراجها ، وندعو هللا أن نوفق فيما نصبو إليه .

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

 

 

 د . فرج المبروك عمر عامر
      رئيس تحرير المجلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محتويات العدد  :
 أوال ــ البحوث باللغة العربية :

 . التعايش مع اآلخر في دستور المدينة  (حالة اليهود نموذجاً)ــ 1
  1                                                                  جامعة طرابلس -د. عبدهللا سالم مليطان ـــــ كلية اآلداب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م) .1891 - 1785ــ التغلغل الفرنسي في مناطق نهر السنغال (2

 18                                         ــ جامعة الزاوية د . عبدالمولى علي محمد بن عمار ــ كلية اآلداب بالزاوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ) ــ قرار إنشاء جامعة صبراتة (دراسة حال ــ العوامل المؤثرة في عملية صناعة القرارات االستراتيجية3  
27                                           جامعة الزاوية -العجيالت –د . فتحية رمضان أبوسفريتة ــ كلية االقتصاد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لطموح ــ اإلدارة االلكترونية بين الواقع وا4

 المعهد العالي للمهن الشاملة ـ  ـــ أ. فوزي رمضان الساعدي ــ أ.عبد المنعم علي خليفأ .حلمي المختار سالم 
 41                                                                                                                        ـ األصابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ
 ــ تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تفعيل أساليب المعاملة الوالدية كمؤشر للتوافق النفسي 5

 لألطفال المعاقين 
 52                                           د . زهرة عبدهللا معيتيق بن عبدهللا ــ كلية التربية الزاوية ــ جامعة الزاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للطفل في المجتمع الليبي ــ دراسة ميدانية على عينة من تالميذ مدارس ــ دور المدرسة في التنشئة السياسية 6

 تغّسات  –الخاصة ) بمدينة غريان  –التعليم األساسي ( العامة 
 62                                                داب غريان ــ جامعة غريانكلية  آـــ  د . رمضان المختار علي خليفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ دور المحاسبة البيئية في اإلفصاح عن التلوث البيئي والحد منه 7

 74                                           أ . صالح المختار مبارك عمر ــ كلية االقتصاد العجيالت ــ جامعة الزاوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلية التربية بدرج لخطوات كتابة البحث العلمي في بحوثهم المجازة والمتداولة بمكتبة   ــ واقع استخدام طلبة8
 الكلية   ( دراسة حالة) 

 85                                                           أ. الزروق سالم عون ـــ كلية التربية / درج ـــ جامعة الزنتان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة في   جغرافية المدن ــ التلوث بمياه الصرف الصحي (بعض مدن غرب ليبيا نموذجاً)9  
 97                                                        د / منصور علي قلية ــ كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تجاهات الحديثة في جغرافية السكان"الــ ا10

 105                                                                                             د. سالم أبو القاسم سعيد العزابي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ الحكم الشرعي لبعض عادات األفراح المخالفة لإلسالم 11
 111                                                 فاضل خليفة الفيتوري ــ كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاوية .أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ الديدان المعوية المنتشرة بين المترددين على المختبر الطبي المرجعي طرابلس12

 118                                        جامعة صبراتة-    كلية العلوم  - الحيوانأ . هالة محمد األسود  ــ قسم علم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البرتقال في حقول أشجار  أنواععلى بعض  Citrus whitefly ــ الكثافة العددية لذبابة الحمضيات البيضاء13

 منطقة الزاوية 
 125 جامعة الزاوية  -كلية التربية بالزاوية  -أ. نوري سالم كشالف  أ. أسماء الطاهر الشريف أ. محمد السوري الجرمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . في مدينة العجيالت Rhو ABOحساب التكرار الجيني لفصائل الدم  ـ14

  -كلية العلوم العجيالتـ  أ.عبد هللا عبد السالم ابوجناح  ـــ أنوار الكوني الو لوال أ.المبروك أحمد الحريريق   
 132                             جامعه الجبل الغربي -ــ كلية التربية يفرن   أ. أمحمد مسعود الكيشـ  جامعه الزاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في  مدينة صبراتة بالساحل الغربي لليبيا    Linnaeus,1758 salpa  Sarpaــ دراسة بيولوجية لسمكة الشلبة  15

 138                                 أ ــ الخامسة محمد سالم عيسى. ــ قسم علم الحيوان / كلية العلوم /جامعة صبراتة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخاصية االتهام في الفئران البيض  ــ دراسة تأثير عقار الكاربيمازول في انخفاض كفاءة كريات الدم البيضاء في16
 بدا لرحمن خلف الزبيدي/ المعهد العالي للعلوم والتقنية تيجيلؤي ع

 151                  زينة لؤي عبدالرحمن الزبيدي / حبيبة لؤي عبد الرحمن الزبيدي / مستشفى نالوت المركزي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليبيا -ابرية ة الصفي منطق Entameobahistolyticaدراســــة وبائيــة لطفيل المتحولة الحالـــة للنسيــج  ــ17
 161                        سكينــة أبوزيـد سعيـد أبوزيـد ـــ كلية التربية بالزاوية ـــ جامعة الزاويةأ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ مقــارنــة ظاهرة النّحت بين القدامى والمحدثين في اللغة العربية18
 168                                           لعجيالت ــ جامعة الزاويةحسنة أبوبكـــــر أحمد علي ــ كلية التربية اأ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ ).دراسة نموذجية538ستحسان النقدية في كتاب الكشاف للزمخشري ت ( المصطلحات ا -19

 176                                                      جامعة الزاوية  –كلية التربية الزاوية  – خليفة سليماند. زهرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيا ــ البحو ث باللغة األجنبية :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (بذور الحلبة) على صفات السائل المنوي في ذكور األرانب ــ تأثير إضافة1 
 1                                          جامعة صبراته –كلية العلوم  –جمال المختار مبارك ــ قسم علم الحيوان د . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


