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  قواعد النشر في المجلة
  :تنشر اجمللة األعمال العلمية اآلتية

الدراسات ذات الصلة بالتعليم العايل واجلودة بصفة خاصة، و مبجاالت العلوم املختلفة بصفة  -1
 .عامة
ملخصات حبوث املاجستري والدكتوراه املتميزة اليت متت مناقشتها وإجازهتا على أن يكون  -2

 .امللخص من إعداد صاحب البحث أو الرسالة
مية باإلضافة لنشر تقارير عن الندوات واملؤمترات تنشر اجمللة النقد املتخصص للمؤلفات العل -3

  .التخصصية
ما دامت تقدم تقبل للنشر البحوث امليدانية األصيلة، كما ميكن قبول نشر املقاالت النظرية  -4

 اً.إسهاما نظريًا مميز 
قدمي لغة اجمللة هي اللغة العربية، كما تنشر البحوث باللغة اإلجنليزية، على أن يلتزم الباحث بت *

 .ملخص لبحثه باللغة العربية
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 :شروط قبول البحوث للنشر
أن يكون البحث أصيال مل يسبق نشره، وأال يكون مقدًما للنشر يف مكان آخر، وأن يكون قد كتب  -1

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

 .حث نبذة خمتصرة عن سريته الذاتيةالبا
أن تتوافر يف البحث املقبول للنشر الشروط املنهجية للبحث ومراعاة اإلشارات الدقيقة إىل املراجع  -3

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

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

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

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

 يســتقر الــرأي عليهـا اانــب املصــطلحات العربيـة يف مــ  البحــث عنــد تكتـب املصــطلحات األجنبيــة الـيت مل -ج
ورودها للمرة األوىل، مث تكتب بعد ذلك باللغـة العربيـة فقـو، وكـذلك تكتـب أمسـاء العلمـاء األجانـب باللغـة 

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

 .األداة إذا مل يكن قد أوردها يف م  البحث أو مالحقه
 



            

 2020 وليوي (2العدد ) (4المجلد ) مجلة المنتدى األكاديمي                        
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 ه

 

 .أصول البحوث اليت تصل إىل اجمللة ال ترد وال تسرتجع سواء نشرت أو مل تنشر -6
لباحث/ الباحثني، وجهة العمل، جيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على: عنوان البحث، واسم ا -7

والعنوان، ورقم اهلاتف، أو الربيد اإللكرتوين، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم جيب عدم 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 وخبو  (Traditional Arabic) 14، خبو (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) معية األمريكية السيكولوجيةالتوثيق يف م  البحث يتم وفقاً ألسلوب اجل-10
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 :إجراءات التحكيم والنشر 
ختضع البحوث املرسلة إىل اجمللة لفحص أويل؛ لتقرير أهليتها للتحكيم، وحيق إلدارة التحرير أن تعتذر عن  -1

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

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

مقرتحاهتم إذا كان البحث يف حال شخصية احملكمني وتورد اجمللة يف ردها على الباحثني آراء احملكمني و 
يسمح بالتصحيح والتعديل، أما إذا مل يكن كذلك فتحتفظ اجمللة حبقها يف االعتذار عن النشر دون إبداء 

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

 .اء تعديالت شكلية أو شاملة على البحث قبل إجازتهالبحث، وإلدارة اجمللة أن تطلب إجر 
 .خيضع ترتيب البحوث يف النشر ألمور فنية، وال عالقة هلا مبكانة الباحث أو قيمة العمل -4
 - :إلىترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة  *
جلامعة األمسرية اإلسالمية. زلي . رئيس هيئة حترير جملة املنتدى األكادميي، نقابة أعضاء هيئة التدريس با -

 .ليبيا
E.mail: Almontada@asmarya.edu.ly 
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 محتويات العدد

                                                                           ليبيا في اشرالمب األجنبي واالستثمار التجاري االنفتاح السوق، حجم بين العالقة وتحليل قياس -

 (28-01)...........................................................................................عمر حممد بشينه    

 ة زليتننت بمدينمساهمة العالمة التجارية في ترويج المنتج دراسة ميدانية على مصنع البرج لإلسم -

 (  54-29..)..........................................................عبدالسالم عاشور أبوفردة، الصداعــــي احممد الثابت   

 ويةعالقة المهارات االجتماعية بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة الشهادة الثان -

   (107-55...........)...................................................... مجال منصور بن زيدفاطمة حممود الزواوي،    

 ُصعوباُت تَعلُِّم الكتابِة َتْشخيُصها وسبُل عالِجها دراَسة تحليليَّة -

 (133-109........)................................................................. مفتاح حممد عبد الرمحن الشكري   

 رته وأطوار حياته".م( "شذرات من سي1935/2017هـ = 1438 /1354بن علي العربي ) الشيخ األصولي عمران -

 (191-135.........)...........................................................................هشام عمران العريب     

 راتةامعة مصية اآلداب جدور الدراسة الجامعية في اكتساب بعض المهارات الحياتية لدي طلبة كل -

 (220-193.........)............................................................................سليمة عمر التائب    

ن دراسة مقارنة بي)لعاملين هة نظر اقياس األهمية النسبية ألبعاد جودة الخدمات في المصارف التجارية الليبية من وج -
 العامة والخاصة(                  المصارف 

 (245-221.......)..............................................................................حممد مصباح زلطوم   

 خصائص االدراك البصري للفضاءات السكنية المشتركة في ليبيا -

 (261-247.)....………………بن ضو عاد سامللطفي علي سنــــــــــــــــان، س، اهلادي علي الشطيح، حممد علي زقلــــــــــــــوم   

بشأن  2010لسنة  7نظام العفــــــــــــــــــــــــو الضــــــــــــــــــريبي "دراسة تحليلية نقدية في ضوء أحكام القانون الليبي رقم  -
 ضرائب الدخل"

 (281-263...........).................................................................عبداملنعم حممد إبراهيم عمران    
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 ح

الساحلية -ثقافية مع نظيراتها الصحراوية -نظرة عامة على المواقع السكنية للبليستوسين األعلى في ليبيا، والصالت البين -
 والشرق أبيضية المتوسطية.

 (334-283.........)...............................................................................أمحد سامل الضبع   

 اللغة االغترابية وتمظهراتها في أعمال إبراهيم الكوني الروائية  -

 (354-335..........)........................................................................... فوزي أبوبكر العيان   

 نموذجا  ة لية التربيك –اإلسالمية مواقف الحياة الضاغطة لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة األسمرية  -

 (378-355.......)...................................... جناة موسى الفيتوري امشيلة      حنان رمضان علي الديب

- AN APPLICATION OF FINITE DIFFERENCE METHOD TO SOLVE 
ELLIPTIC PDE'S WITH  USE OF GS AND SOR ITERATIVE 
METHODS  

    Omar Ali Aleyan  ........................................................................)379-394( 


