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

(تعبر البحوث والدراسات عن أراء كتابها وال تعكس بالضرورة رأي المجلة أو األكاديمية )

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
دوريه نصف سنوية محكمه تصدر عن األكاديمية الليبية

هيئة التحرير
د.حنان الصادق بيزان

رئيس هيئة التحرير

د.علي عياد بن حامد

عضو هيئة تحرير

د .مسعود التائب

عضو هيئة التحرير

الهيئة االستشارية
أ.د .ابوالقاسم العزابـي

الجغرافيــــــا

أ.د .مبروكة محيريــق

علم المعلومات

د .سالم بالحـــاج

اإلعـــــــالم.

أ.د .محمد هاشم ماقوره

القانـــــــون

أ.د .احمد سالم األحمـر

علــــم االجتماع

د .عبدالواحد شعيـب

التاريـــــــخ

أ.د .محمد فرج ابو طقه

اللغـــــــات

د .خليل الشطـــي

الفلسفـــــــة

أ.د .محمد عيســـى

علم اآلثـــــار

أ.د .عبدالسالم القـراد

خدمة اجتماعيــة

د .محمد الهادي االسود

علوم سياسيـــة

أ.د .يعقوب صمامــه

التربية وعلم النفـس

د .عبدالحميد المنصوري

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  42صفحة.



ان ال تتجاوز ملخصات وعروض الرسائل واألطروحات  2صفحات.

 اعتماد نمط موحد في الطباعة (حجم العنوان  ،01والعناوين الفرعية  01والنص،02
المسافات بين األسطر ،0.1الخط .)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
2
3
4

دور األعيان والوجهاء في ليبيا "المرحلة االنتقالية" نموذجا
الحياة الفكرية بليبيا من خالل الرحالة العرب في العصر
الحديث (1111م1111-م)

لمحات عن الزواج عند العامة بحواضر المغرب اإلسالمي
الوقف على المياه في منطقة المغرب العربي بين البعد
التاريخي والضرورة العصرية

5

مواقف أبي حامد الغزالي النقدية لنظرية القياس االرسطية

1

سياسة الواليات المتحدة األمريكية في إدارة بوش األبن

6

العلوم عند العرب

وتطور األ زمة النووية اإليرانية

د .المختار قشوط

61-2

د .علي مفتاح

22-61

د .نبيلة عبدالشكور

61-22

أ.عبيد بوداود

25-61

د.سالم قريض

11-26

أ.احمد السيفاو

17-11

أ .عائشة الرويمي

77-05

8

العالج المعرفي السلوكي  -دراسة حالة

أ.كميلة النطاح

651-655

1

التأهيل التربوي لعضو هيئة التدريس الجامعي

د.عبدالحميد المنصوري

622-651

د.لطفية الكميشى

667-622

د.خيرية المبروك

612-625

11
11
12

التعليم العالي وضرورة التحول الى مجتمع المعرفة

أثر القيادة التحويلية على اإلبداع لدى افراد القوى العاملة
باأل كاديمية الليبية

المساءلة كآلية لمكافحة الفساد

د .شعبان محمد عكاش

675-611

ثانيا  :عروض الرسائل العلمية
1

1

ثقافة الفساد اإلداري في المجتمع الليبي وآليات مكافحته

أ.د .مصطفى عمر التير

672-676

ثالثا  :الدراسات والبحوث االنجليزية
Evaluation of the postgraduate
teaching/learning program
in the Department of English in the Libyan
Academy

Dr. Albashir Ahmed

262-671

الافتتاحية
جعِي إِلَى َر ِّبكِ َراضِ َي ًة َم ْرضِ َّي ًة َفادْ ُخلِي فِي ِع َبادِي َوادْ ُخلِي َج َّنتِي)
س ا ْل ُم ْط َمئِ َّن ُة ْ
بسم هللا الرحمن الرحيم ( َيا أ َ َّي ُت َها ال َّن ْف ُ
ار ِ

صدق هللا العظيم

وتبقى للراحلين الى جوار ربهم تعال اثار خالدة ال تمحوها ذاكرة الزمن،لقد غيب الموت عنا االستاذ

الدكتور رعد االلوسي عضو الهيئة االستشارية ،نسأ ل اهلل الرحمة والمغفرة وان يجعل اهلل مثواه الجنة.

ان سمعة البحث العلمي تعتمد في أي مجال من مجاالت المعرفة على عدد البحوث المنشورة في
المجالت العلمية العريقة ،وتأثير هذه البحوث من خالل عدد مرات ا الشارة اليها في دراسات اآلخرين .ويعد

النشر العلمي العالمي أحد أهم المقاييس المستخدمة لتقدير مستوى النتاج الفكري.

اذ ال قيمة للعلم اذا لم يتم نشره و اتاحته ،وذلك من منطلق أن العلم عالمي النزعة ،و أن المعرفة ال
وطن لها،حيث أصبحت ذات صبغة عالمية بفضل استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت ،التي سهلت
التواصل بين العلماء والباحثين بغض النظر عن الحواجز والحدود المكانية والزمنية.
لذا نقدم الى القراء الكرام هذا العدد السابع من مجلة الكاديمية للعلوم االنسانية واالجتماعية ،متجاوزين
العقبات ومتحدين المحن التي تقف فى طريق هذا التواصل ،لنشق سماء العلم ،بما يتضمن هذا العدد من
أبحاث خطتها أنامل العلماء اآلجالء لتكون المنهل الصافي ،الذي يروي جدب الجهل ليعود الى العلم مخض ار
يانعا تقتات منه العقول النيرة والكوادر اليافعة التى حطت رحالها ف رحاب هذه المجلة
مجددا نود لفت انتباهكم انه من اجل تشجيع تميز العطاء الفكري و اثراء البحث العلمي ،فان المجلة
تدعوكم مجددا الثرائها ببحوثكم ودراساتكم فهذا زادها ونبع تألقها ،انكم أيها الكتاب والقراء الكرام ،مجلة اال
كاديمية للعلوم االنسانية واالجتماعية بكم و اليكم.

ونسأل العيل القدير التوفيق لنا ولمك
رئيس هيئة التحرير
د .حنان الصادق بزيان

