
            

 0202يناير  (1العدد ) (4المجلد ) مجلة المنتدى األكاديمي                        
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 أ

 
 أسرة تحرير المجلة

 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رئيس هيئة التحرير
  د. مجال منصور بن زيد

 

 أعضاء هيئة التحرير
 د. حممد مصباح املغريب
 د. حممد مفتاح الطريل

  
 

 سكرتيرة التحرير
 فوزية فرج مؤمن

 



            

 0202يناير  (1العدد ) (4المجلد ) مجلة المنتدى األكاديمي                        
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمجلة الهيئة االستشارية 
 األكادميية الليبية                    أ.د. أمحد حممد الرابعــــــي

 أ.د. الطاهر حممد بن مسعود                اجلامعة األمسرية
 جامعة بنغازي أ.د. بشري األمني الشيبـــــاين                 

 أ.د. حسني سالـــــــم مرجني                  جامعة طرابلس
 جامعة طرابلسأ.د. صاحل الطيب حمسن                    

 
 



            

 0202يناير  (1العدد ) (4المجلد ) مجلة المنتدى األكاديمي                        
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 ج

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  قواعد النشر في المجلة
  :تنشر اجمللة األعمال العلمية اآلتية

الدراسات ذات الصلة بالتعليم العايل واجلودة بصفة خاصة، و مبجاالت العلوم املختلفة  -1
 .بصفة عامة

مناقشتها وإجازهتا على أن يكون ملخصات حبوث املاجستري والدكتوراه املتميزة اليت متت  -2
 .امللخص من إعداد صاحب البحث أو الرسالة

تنشر اجمللة النقد املتخصص للمؤلفات العلمية باإلضافة لنشر تقارير عن الندوات واملؤمترات  -3
  .التخصصية

 ما دامت تقدمتقبل للنشر البحوث امليدانية األصيلة، كما ميكن قبول نشر املقاالت النظرية  -4
 اً.إسهاما نظريًا مميز 

لغة اجمللة هي اللغة العربية، كما تنشر البحوث باللغة اإلجنليزية، على أن يلتزم الباحث بتقدمي  *
 .ملخص لبحثه باللغة العربية
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 :شروط قبول البحوث للنشر
آخر، وأن يكون قد كتب أن يكون البحث أصيال مل يسبق نشره، وأال يكون مقدًما للنشر يف مكان  -1

 ..حديثًا
أن يتضمن البحث اسم كاتبه ثالثًيا، ومعلومات عن جمال ختصصه، وعند النشر يف اجمللة ألول مرة  -2

 .يرفق الباحث نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية
ع أن تتوافر يف البحث املقبول للنشر الشروط املنهجية للبحث ومراعاة اإلشارات الدقيقة إىل املراج -3

 .واملصادر
 -:أن يكون البحث مصوًغا بالطريقة اآلتية -4
يف البحوث امليدانية أو املعملية جيب أن يستوىف تقرير البحث القواعد املتعارف عليها، حبيث يشمل:  -أ

مقدمة ومشكلة البحث، وأمهيته، وفروضه أو أسئلته، كما يتضمن مراجعة للدراسات والبحوث السابقة 
وتوضيحاً ملنهجية البحث من وصف للعينة واألدوات واإلجراءات والتحليالت اإلحصائية ذات العالقة 

 .مث عرضا للنتائج ومناقشتها، وتوصيات البحث، وأخرياً توثيق املراجع
يف املقاالت النظرية يراعى أن يبدأ الكاتب مبقدمة يعرف فيها مشكلة البحث واحلاجة إىل معاجلتها،  -ب

ك إىل أقسام، على درجة من االستقالل فيما بينها، حبيث يقدم كل قسم فكرة ويقسم العرض بعد ذل
 .أو جزء من املوضوع قائًما بذاته

تكتــب املصــطلحات األجنبيــة الــيت مل يســتقر الــرأي عليهــا اانــب املصــطلحات العربيــة يف مــ  البحــث  -ج
ك تكتــــب أمســــاء العلمــــاء عنــــد ورودهــــا للمــــرة األوىل، مث تكتــــب بعــــد ذلــــك باللغــــة العربيــــة فقــــ ، وكــــذل

 .األجانب باللغة األجنبية إىل جانب كتابتها باللغة العربية يف املرة األوىل لورود االسم
إذا استخدم الباحث استبانة أو غريها من أدوات مجع البيانات فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك  -5

 .األداة إذا مل يكن قد أوردها يف م  البحث أو مالحقه
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 .أصول البحوث اليت تصل إىل اجمللة ال ترد وال تسرتجع سواء نشرت أو مل تنشر -6
جيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على: عنوان البحث، واسم الباحث/ الباحثني، وجهة  -7

ب عدم العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، أو الربيد اإللكرتوين، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم جي
 .ذكر اسم الباحث يف البحث أو أي إشارة تكشف عن هويته

وفق  (CD) ترسل البحوث أو الدراسات بعد التدقيق اللُّغوي مطبوعة، ومعها نسخة الكرتونية على -8
 12للغة العربية وخب   (Traditional Arabic) 14، خب  (Microsoft Word) برنامج

(Time new Roman) للغة اإلجنليزية.  
، مبا فيها املصادر واملراجع واملالحق، مصحوبًا مبلخص ال يزيد عن  A ( صفحة20ال يتجاوز البحث ) -9

 .صفحة
 . (APA) التوثيق يف م  البحث يتم وفقاً ألسلوب اجلمعية األمريكية السيكولوجية-10
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 :إجراءات التحكيم والنشر 
لتقرير أهليتها للتحكيم، وحيق إلدارة التحرير أن تعتذر ختضع البحوث املرسلة إىل اجمللة لفحص أويل؛  -1

 .عن قبول البحث
للتحكيم من قبل أساتذة من ذوي املكانة العلمية  -يف حال قبوله مبدئًيا -خيضع البحث املقدم للنشر -2

واالختصاص، يتم اختيارهم بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالة البحث وجدته وقيمة نتائجه وسالمة 
ة عرضه، ومن مث مدى صالحيته للنشر، وتقوم إدارة اجمللة بإخطار الباحثني دون اإليضاح عن طريق

شخصية احملكمني وتورد اجمللة يف ردها على الباحثني آراء احملكمني ومقرتحاهتم إذا كان البحث يف حال 
ن النشر دون يسمح بالتصحيح والتعديل، أما إذا مل يكن كذلك فتحتفظ اجمللة حبقها يف االعتذار ع

 .إبداء األسباب
يتم إبالغ أصحاب البحوث واإلسهامات برأي جلنة احملكمني خالل أربعة أسابيع من تاريخ تسلم  -3

 .البحث، وإلدارة اجمللة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على البحث قبل إجازته
 .مبكانة الباحث أو قيمة العملخيضع ترتيب البحوث يف النشر ألمور فنية، وال عالقة هلا  -4
 -:ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة إلى *
رئيس هيئة حترير جملة املنتدى األكادميي، نقابة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة األمسرية اإلسالمية. زلي .  -

 .ليبيا
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 محتويات العدد
حاضنات  –)استراتيجية للتطوير نحو مجتمع المعرفة أهداف المراكز البحثية في الجامعات""االبتكار أحد  -

 االبتكار أنموذجاً(
 (22-01...............)........................................................د. عبد اهلل ميالد حممد الزّال  

)دراسة ميدانية  ليبيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسمعوقات البحث العلمي في المجال المحاسبي في  -
 على الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية(

 (  45-23...............).........درــــــــد. عادل رمضان حي/ ةـــــد. حممود عاشور املقل/ د. عادل احممد الشويرف  
 بالشركات الصناعية العاملة في مدينة مصراته فاعلية استخدام نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية -
 (72-47..)................................................أ. أمحد أبو القاسم طرينة/ د. حممد مفتاح الفطيمي 

))دراسة تطبيقية على مكاتب المحاسبة زاهة واستقاللية المراجع الخارجيالخدمات االستشارية وأثرها على ن -
 والمراجعة بطرابلس((

 (106-73...)................................................................د. عبد احلكيم البشري امللهوف  

 )العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجارِّ( نموذجاً  الوسطية في المسائل الخالفية -
 (131-107...........)........................................................ د. عبد احلميد عثمان زرموح 

 .حالة على الجامعة األسمرية اإلسالمية )دراسةواقع استخدام أساليب إدارة األزمات بالجامعات الليبية -
 زليتن(

 (176-133...............).................................................. عمران علي أبو خريصد 
الصعوبات التي تواجه الطالب في إعداد بحث التخرج من وجهة نظر عينة من طالب قسمي التربية وعلم  -

 النفس بكلية اآلداب جامعة مصراتة. دراسة استطالعية
 (197-177...............).....................................مأ. بسمة بشري زقلو  /د. خالد مفتاح قزي    
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 النفسية والجسمية للمعلم الصحة -
 (227-199...............)........................................................د. وجدة عّواد املشهداين  

 دراسة في بيان التباين المنهجي بين المحدثين والفقهاء حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء -
 (263-229...............)........................................................... أبوبكر عثمان اللويت  

بالفرع الغربي بمدينة  مستوى إدراك طالب المرحلة الثانوية لدور المرشد النفسي ببعض المدارس الثانوية -
 زليتن 
 (284-265...............).......................................................زهرة اشتيوي بن عثمانأ.   

الرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي بالفرع الغربي بمدينة زليتن وعالقته باالستمرار بالمهنة  -  
 (312-285...............)............................................................ ساملة انصري ديهومأ  

 دراسة مقارنة المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال المتفوقين وغير المتفوقين دراسياً. -
 (345-313...............)...................... دــــــــــــن زيــــــد. مجال منصور ب/ سويسي عبد السالمأ. عائشة   
 كليتي بين مقارنة دراسة) .الجامعي التدريس هيئة أعضاء لدى المتغيرات ببعض وعالقتها المهنية الضغوط -

 (زليتن بمدينة األسمرية بالجامعة والعلوم اآلداب
 (375-347...............)....................................شلفاح عثمان فرج. أ /التكوري حممد مجعة. د  
مديري المؤسسات االجتماعية بمدينتي زليتن والخمس وعالقتها بالرضا الوظيفي  لدى يةقيادال نماطاأل -

  للمعلمين واألخصائيين
 (401-377 ..).............................................................. ــــدزيــ بــــــن سامل منصور. أ  
 

  


