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توجه جميع المراسالت باسم رئيس هيئة التحرير
على البريد االلكتروني hanbezan@yahoo.com :
او على البريد االلكتروني لمجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية -:
journalhs51@gmail.com

(تعبر البحوث والدراسات عن أراء كتابها وال تعكس بالضرورة رأي المجلة أو األكاديمية )
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د.علي عياد بن حامد

عضو هيئة تحرير

د .مسعود التائب
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علوم التعليم

قواعد ومواصفات النشر بالمجلة
 تنشر المجلة البحوث التي تتوفر فيها األصالة ،واالبتكار ،وإتباع المنهجية السليمة
والتوثيق العلمي مع سالمة الفكر واللغة واألسلوب.
 تنشر المجلة األبحاث والدراسات األكاديمية باللغتين العربية واالنجليزية.


يلتزم الباحث عند تقديم بحثه للمجلة بأن ال يقدمه لجهة أخرى حتى إعالمه بنتيجة التحكيم.

 يلتزم الباحث بمراجعة البحث المقدم ،فالمجلة ال تتحمل مسؤلية االخطاء اللغوية والنحوية.
 ينبغي أن يدون في أول العمل المراد نشره معلومات عن الباحث ،مثل (االسم ،الدرجة
العلمية ،جهة العمل ،البريد اإللكتروني(.


يتم ترتيب مواد المجلة وفقا ً ألمور فنية بحتة ،وال عالقة لها بمكانة البحث أو قيمته.

 ترسل البحوث لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة التحرير بشكل سري  ،وللمجلة أن
تطلب إجراء تعديالت على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.


ان ال تتجاوز البحوث والدراسات المقدمة للنشر  15صفحة.



ان ال تتجاوز ملخصات وعروض الرسائل واألطروحات  5صفحات.

 اعتماد نمط موحد في الطباعة (حجم العنوان  ،21والعناوين الفرعية  21والنص،21
المسافات بين األسطر ،2.0الخط .)Simplified Arabic
 تكتب االستشهادات المرجعية في متن النص ،و يشار إليها عند االقتباس الغير المباشر
بذكر اسم المؤلف األخير ،ثم سنة النشر بين قوسين مثل(:العمران ،)2102 ،وفي حالة
االقتباس المباشر يذكر رقم الصفحة بعد سنة النشر هكذا( :العمران. )97 ،2102 ،


تثبت المراجع مرتبه في نهاية البحث ترتيبا ً هجائياً.



تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي والكتروني .

قامئة احملتوايت
ر.م

الكاتب

عنوان المقال

الصفحات

أوال :الدراسات والبحوث العربية
1

مشاهدات جغرافية في الصحراء الكبرى في ليبيا

د.أنور عبداهلل سيالة

13-2

أ .هدى الفرعــاس

2

مشكلة تفاقم الديون الخارجية العربية وآفاق المستقبل

د .محمد الهادي األسود

74-12

3

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية مكتبات

د .محمد الهادى الدرهوبى

66-74

4

جامعة المستقبل في بلدان المغرب العربي
دور تأهيل وتدريب القيادات اإلدارية في تطبيق اإلدارة

د .خالد مسعود الباروني

31-64

اإللكترونية

5

المعلم وأهميته في العملية التعليمية

د .سالم خليفة األحول

116-37

6

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية وتحقيق المساندة

د .أبوبكر علي ضو

139-117

االجتماعية ألماات الطفل التوحد
د .علي محمد الرياني

158-140

8

اإلبداع واالبتكار الفني

د.نائلة المنير المحمودي

186-159

9

إساامـات الفكــر اإلغريقي في تطور الفكر السياسي

د.أبو القاسم أحمد أبوهديمة

215-187

الناضة الثقافية في مدينة تنبكت في عاد دولتي مالي

د .عبد السالم عمر عرقوب

229-216

7

11
11
12

الفساد اإلدار في المجتمع الليبي وآليات مكافحته

وسنغي 1591-1241م
العلم في الغربة وطن والجال في الوطن غربة "ابن رشد"

أ .حسين محمد سالم

238-230

مأزق الفكر التاريخي التوراتي
الواجب الموسع والواجب المضيق وأثرهما في أداء

أ .سالم عمران شعيب

268-239

العبادات

ثانيا :عروض الرسائل العلمية
1

تأثير التنوع الثقافي على االحزاب السياسية في الاند

د.محمد بالخير

272-269

الافتتاحية
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا محمدد وعىل أهل وحصبه أمجعني ،وبعد...
مير عاملنا العريب مبتغريات كبرية ومؤثرة ستشلك مس تقبال جديدا الكرث ادلول حامت ،وقد اك ن لتننولوييا
املعلومات واالتصاالت دور أسايس يف تشنيل ذكل املس تقبل ،مبا تقدمه من ادوات للتواصل العميل وبث
وانتشار املعلومات ،و اك ن لالنرتنت دور كبري يف التواصل بني اجملمتعات واحداث الانفتاح املعريف.
وتعد ادلورايت العلمية من امه مصادر املعلومات ومن القنوات الرمسية لالتصال العلمي ،وال مينن الي
ابحث ا ن يس تغين عن الاسرتشاد هبا والريوع الهيا  ،وتمتثل امهيهتا يف اهنا تتيح للقارئ والباحث فرصة متابعة
تطوير الافاكر ومنوها  ،ومتتاز املعلومات اليت تقدهما حبداثهتا نظرا لطبيعة صدورها ،ذلا يعد النرش العلمي أحد
أمه املقاييس لتقدير مس توى النتاج الفنري ،اذ ال قمية للعمل اذا مل يمت نرشه.
ذلا نقدم اىل القراء النرام العدد الثامن من جملـة الاكدميية للعلـوم االنسانية والايامتعية ،متحدين العقبات
واحملن اليت تقف يف طريق هذا التواصل لنشق سامء العمل ،مبا يتضمن هذا العدد من أحباث ودراسات خطهتا
أانمل العلامء الآجالء لتنو ن املهنل الصايف ،اذلي يروي جدب اجلهل ليعود اىل العمل خمرضاً اينعاً ،تقتات منه
العقول النرية والنوادر اليافعة اليت حطت رحالها يف رحاب هذه اجملةل.
جمددا نود لفت انتباهمك انه من اجل تشجيع متزي العطاء الفنري واثراء البحث العلمي ،فا ن اجملةل تدعوكـم
جمددا الثراهئا ببحوثمك ودراساتمك فهذا زادها ونبع تألقها ،انمك أهيا النتاب والقراء النرام ،جمةل الاكدميية للعلوم
االنسانية والايامتعية بمك واليمك.
ونسأل العيل القدير التوفيق لنا ولمك
رئيس هيئة التحرير
د .حنا ن الصادق بزيا ن

