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  قواعد النشر يف اجمللة
  :تنشر اجمللة األعمال العلمية اآلتية

العلوم املختلفة  ومبجاالتالدراسات ذات الصلة ابلتعليم العايل واجلودة بصفة خاصة،  -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 ابإلضافة لنشر تقارير عن الندوات واملؤمترات  -3
  .التخصصية

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

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

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

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

 .واملصادر
  ة:اآلتيأن يكون البحث مصوغاا ابلطريقة  -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 
ة وتوضيحاا ملنهجية البحث من وصف للعينة واألدوات واإلجراءات والتحليالت اإلحصائية ذات العالق

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

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

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

 .األجانب ابللغة األجنبية إىل جانب كتابتها ابللغة العربية يف املرة األوىل لورود االسم
إذا استخدم الباحث استبانة أو غريها من أدوات مجع البياانت 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

جيب عدم  العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، أو الربيد اإللكرتوين، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم
 .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) برانمج

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

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

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

ة واالختصاص، يتم اختيارهم بسرية اتمة، وذلك لبيان مدى أصالة البحث وجدته وقيمة نتائجه وسالم
طريقة عرضه، ومن مث مدى صالحيته للنشر، وتقوم إدارة اجمللة إبخطار الباحثني دون اإليضاح عن 
شخصية احملكمني وتورد اجمللة يف ردها على الباحثني آراء احملكمني ومقرتحاهتم إذا كان البحث يف حال 

تذار عن النشر دون يسمح ابلتصحيح والتعديل، أما إذا مل يكن كذلك فتحتفظ اجمللة حبقها يف االع
 .إبداء األسباب

يتم إبالغ أصحاب البحوث واإلسهامات برأي جلنة احملكمني خالل أربعة أسابيع من اتريخ تسلم  -3
 .البحث، وإلدارة اجمللة أن تطلب إجراء تعديالت شكلية أو شاملة على البحث قبل إجازته

 .هلا مبكانة الباحث أو قيمة العملخيضع ترتيب البحوث يف النشر ألمور فنية، وال عالقة  -4
 :ترسل البحوث ومجيع املراسالت املتعلقة ابجمللة إىل *
رئيس هيئة حترير جملة املنتدى األكادميي، نقابة أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة األمسرية اإلسالمية. زلي .  -

 .ليبيا
Email: Almontada@asmarya.edu.ly 
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 حمتوايت العدد
 

 وتــوضيحـــــــــهأمهية اإلعـــراب والسياق فـي حتــديـــد الـمعـــنــــى  - 
 (23-01............)................................................. د. احلسني مصطفى أبو عجيلــة     

 )مدخل إىل القرآن الكرمي( التاسع من كتاب اجلابري وقفات على الفصل - 
 (43-25..........................)............................................أ.خدجية  احممد سعود     

 إسهامات املراجع اخلارجي يف الرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات يف البيئة الليبية  - 

 دراسة تطبيقية على املراجعني املسجلني بسوق املال اللييب        
 (  70-45....).................................................د. ميالد رجب امشيلة - د منصور حممد لربش   

 العالقة بني االنتباه االنتقائي والذاكرة العاملة ودورمها يف الذكاء - 
 علمية يف الدراسات اليت تناولت املوضوع ةقراء   

  (83-71........)....أ. صاحل مفتاح اليسري................................................................   

 م وفقاً لواثئق اخلارجية املصرية1931الليبية يناير االحتالل اإليطايل لواحة الُكْفرة - 
 (101-85)................................................................... د. مفتاح بلعيد غويطة     

 (113-103.... )................................................. املؤمتر الثاين لعلوم البيئةتقرير عن  - 

 - Academic Difficulties in Learning Among Undergraduates in 
University Sains Islam Malaysia 

      Abgenah, m. m…………….……………………………….(114-130) 

 - The Relationship between Neuroticism and Intelligence Scores 
among a Libyan student sample  

       Khalid M. Elmadani, PhD; Belinda Winder, PhD & Lee Farrington-
flint, PhD…………………………………………………...(132-151) 
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 افتتاحية
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 ،،وبعد

اجمللــة العلميــة احملكمــة الــيت تصــدرها  ،األول مــن جملــة املنتــدى األكــادميي فيســران ويســعدان أن نقــدم العــدد
نقابـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ابجلامعـــة األمسريـــة، وهـــي تســـعى لتصـــبح مرجعـــاا علميـــاا للبـــاحثني ووعـــاءا لنشـــر 

العالقـة  البحوث والدراسات العلميـة املبنيـة علـى الدقـة واملصـداقية العاليـة مبـا يضـمن اجلـودة يف اجملـاالت ذات
ابلتعليم اجلامعي واجلـودة يف اجلامعـات بشـكل خـاص، ويف جمـاالت العلـوم اإلنسـانية والتطبيقيـة بشـكل عـام، 

 وعرضها للمهتمني من ابحثني وعلماء.
تنشر اجمللة البحوث امليدانية األصيلة، كما تنشر املقاالت النظرية اليت تقدم إسهاماا نظرًيا مميزاا، إضـافة إىل 

ث املاجسـتري والـدكتوراه املتميـزة، كمـا تنشـر النقـد املتخصـص للمؤلفـات العلميـة والتقـارير عــن ملخصـات حبـو 
 الندوات واملؤمترات التخصصية.

ـــاث يف مجيـــع فـــروع املعرفـــة  -هلـــذه اجمللـــةإذ تقـــدم العـــدد األول -وهيئـــة التحريـــر  أتمـــل مـــن األســـاتذة والبيح 
ريف مــن مقــاالت وحبــوث ودراســات تتوافــق مــع شــروط النشــر اإلنســانية والتطبيقيــة أن يتحفوهــا إبنتــاجهم املعــ

ابجللة، وتتقدم ازيـل الشـكر واالمتنـان لكـل البـاحثني واملقيمـني للمـواد العلميـة الـيت احتواهـا هـذا العـدد، ويف 
 الوقت نفسه تلتمس العذر يف أي خلل أتمل أن تتالفاه مبالحظاتكم وآرائكم.

 .خري اجلزاء العمل خالصاا لوجهه الكرمي، وأن جيازي من أسهم فيهنسأل هللا العلي القدير أن جيعل هذا 
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