مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
دورية علمية محكمة نصف سنوية  /العدد السادس عشر  /يوليو 1029

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

طرابلس  -جنزور شهداء عبدالجليل ص.ب13097
http://www.alacademia.edu.ly

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 رأي المجلة أو األكاديمية )

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

هيئة التحرير
أ.د حنان الصادق بيزان

رئيس هيئة التحرير

د.هاجر أحمد الشريف

عضو هيئة تحرير

د .علي محمد الرياني
د .عبدالقادر أحمد الحسناوي

عضو هيئة التحرير
عضو هيئة التحرير

الهيئة االستشارية للعدد السادس عشر
أ.د عبدهللا المحمودي
أ.د يعقوب موسى
أ.د يونس العزابي
د .خيرية المبروك
د .عادل الفار
د .فتحي ملوق
د .فتحية الباروني
د .فريدة المصري
د .محمد التائب
د .محمد جوادر
د .محمد عبد الرحمن

قامئة احملتوايت
ر.م

الكاتب

عنوان المقال

الصفحات

أوال :الدراسات والبحوث العربية
 .1األوضاع األجتماعية واالقتصادية والسياسية للمرأة في

أ.عبير جمعه االبيض

62-7

المجتمع الليبي
 .2دور كليــات التربيــة في التنمية والتوعية االجتماعية

د .محمد عبدالرحمن الحنين

34-67

والسياسية لدى الطالب ومؤسسات المجتمع

 .3المشكلة االجتماعية والنفسية للمراهقين وكيفية تعامل

د.فاطمة جمعة محمد الناكوع

26-33

الخدمة االجتماعية معها
 .4اإلرهاب التربوي وعالقته باإلخفاق الدراسي
 .5واقع أخالقيات العمل في مواجهة الفساد اإلداري بكلية
االقتصاد والمحاسبة ـ ـ جامعة سبها من وجهة نظر بعض

أ.د عبدالحميد عبدالدائم المنصوري
أ.محمد على الطاهر عبدو

أ .محمود إبراهيم خليفة هميله

77-22
62-77

األكاديميين واإلداريين بها
 .6المستويات المعرفية في إطار النسق الهرمي في نظرية

د .مسعودة مفتاح الحسيني

113-67

Robert Gagne
 .7الرؤية الفنية لتصوير الحيوان في التصوير االوربي

د .هيام ميالد زريبة

136-116

الحديث

 .8فن التصوير في العصر الروماني
 .9الخصائص الفنية واالسلوبية في شعر هاني االندلسي
.11

النقد التفاعلي (التواصلي)

د  .مبروك عبداهلل الزناتي

126-134

د.محمد علي جودار

176-171

د .فريدة المين المصري

161-174

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  52صفحة.



ان ال تتجاوز ملخصات وعروض الرسائل واألطروحات  2صفحات.

اعتماد نمط موحد في الطباعة (حجم العنوان  ،71والعناوين الفرعية  71والنص، 71

المسافات بين األسطر ،7.0الخط .)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 ً هجائيا ً



تسلم األوراق البحثية بشكل ورقي وإلكتروني .

االفتتاحية
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا محمد وعىل أهل وحصبه أمجعني.
ان العزم واإلصرار على استمرارية صدور هذه اجمللة بشكلها اإللكرتوين ،من اجل الرفع من مكانة األكادميية الليبية
كمؤسسة علمية هتتم بالدراسات العليا والبحث العلمي يف ليبيا ،فهى مبثابة النافذة اليت ميكن ان تطل منها هذه
املؤسسة العريقه على العامل يف شكله الرقمي ،وهى الرئة اليت ميكن ان يتنفس هبا الباحثني إلثبات وجودهم امام
جمتمعا عريضا جدا على امتداد العامل باسره.
لذا فان صدور العدد السادس عشر من مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ميثل املدخل الصحيح
لبناء جمتمع معريف لييب ،اذ ان نشر دورية علمية يف شكل إلكرتوين واتاحتها على املوقع الالكرتوين لكاكادميية ،يعتر
اساسا لبناء مستودع رقمي  ،الذي يعد من بني أهم معايري تقييم اجلودة وترتيب تصنيف كفاءة املؤسسات األكادميية
والبحثية يف العامل.
لذا بصدور هذا العدد السادس عشر (يوليو  )9102من اجمللة ،نسعى جاهدين لتحقيق استمرارية وانتظام
صدورها للوصول ملعامل تأثري مرتفع  ،فنحن مازلنا عاقدون العازم على ان حتتل جملة األكادميية للعلوم اإلنسانية
والاجتماعية املكانة املرموقه على املستوى الوطين والدويل.
نود لفت انتباه قرائنا الكرام اىل انه مثة إضافة عضوا جديدا يف رئاسة حترير اجمللة ابتداء من هذا العدد ،نسأل العلي
القدير التوفيق وحتقيق ما تصبو اليه طموحاتنا العلمية يف الارتقاء هبذه اجمللة ،وجندد دعوتكـم إلثرائها ببحوثكم
ودراساتكم اجلادة ،فهذا زادها ونبع تألقها ،إنكم أيها ال ُكتاب والقراء الكرام ،جملة األكادميية للعلوم اإلنسانية
والاجتماعية بكم وإليكم.

ونسأل العلي القدير التوفيق لنا ولكم
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