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دار الكتب الوطنية .بنــغازي

اإلعالم والفنون
المجلة العلمية المحكمة لمدرسة اإلعالم والفنون
باألكاديمية الليبية ،تُعنى بنشر مختلف البحوث والدراسات
العلمية في مجاالت االتصال واإلعالم والفنون التشكيلية
والفنون السمعية البصرية ،تصدر فصلياً عن مدرسة
اإلعالم والفنون.

ترسل المشاركات إلى العناوين التالية:
مقر المجلة :مدرسة اإلعالم والفنون باألكاديمية الليبية ،جنزور ،ليبيا.
هاتف+218913140090:

+218925016122

البريد اإللكتروني للمجلةmediaandfinearts@gmail.com:
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تنويه:
الدراسات والبحوث العلمية المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها فقط،
ويتحملون المسئولية األدبية والقانونية عما يطرحونه من آراء وأفكار ،وليست
بالضرورة تعبر عن رأي هذه المجلة.

جميع الحقوق محفوظة لمجلة اإلعالم والفنون ،وال يسمح بإعادة
نشرها أو نشر أي جزء منها أو تخزينها أو نقلها بأي شكل من
األشكال دون أذن مسبق من إدارة المجلة.
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شروط وقواعد النشر يف جملة اإلعالم والفنون:
-

الملخص باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ( 150كلمة)

-

المقدمة وتشمل التالي:

 نبذة عن موضوع الدراسة ( مدخل).
 مشكلة الدراسة..
 أهمية الدراسة.
 أهداف الدراسة.
 المنهج العلمي المتبع في الدراسة.
-

الخاتمة ( أهم نتائج البحث -التوصيات)

-

قائمة المصادر والمراجع.

-

عدد صفحات البحث ال تزيد عن ( )25صفحة متضمنة المالحق وقائمة المصادر والمراجع.
القواعد العامة لقبول النشر:

-

تقبل المجلة نشر البحوث باللغتين العربية واإل نجليزية؛ والتي تتوافر فيها الشروط التالية:

 أن يك ووون البح ووث أص وويالا ،وتتو ووافر في ووه ش ووروط البح ووث العلم ووي المعتم وود علو و األص ووول العلمي ووة والمنهجي ووة
المتعوارف عليهوا مون حيوث اإلحاطوة واالستقصواء واالضوافة المعرفيوة ( النتوائج ) والمنهجيوة والتو يوق وسووالمة
اللغة ودقة التعبير.
 أال يكون البحث قد سبق نشره أو قُدم للنشر في أي جهة أخرى أو مستل من رسالة أو أطروحة علمية.
 أن يكون البحث مراعي ا لقواعود الضوبط ودقوة الرسووم واألشوكال( جن وجودت) ومطبوعوا علو ملوف وورد ،حجوم
الخووط ( )14ونوعووه) )Simplified Arabicللغووة العربيووة ،وحجووم الخووط ( )12بخووط ( Times New
 )Romanللغة اإلنجليزية.
 أن تك ووون الج ووداول واألش ووكال مدرج ووة ف ووي أماكنه ووا الص ووحيحة ،بواذا كان ووت ليس ووت م وون جع ووداد الباح ووث ت ب ووت
مصووادرها أسووفل منهووا بحيووث ال تتجوواوز حجووم الصووفحة وأن تشوومل العنوواوين والبيانووات اإليضوواحية الضوورورية،
وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث.
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 أن يكتب عل البحووث أو الد ارسووة اسووم الباحووث ال يو ا و كووذل جهووة عملووه وعنوانووه والبريوود الكترونووي وفووي
حالوة وجوود أك وور موون باحووث أسووهم فووي البحووث فموون المناسووب ذكور األسوماء موع عنووان الم ارسولة للوتمكن مون
االتصال بهم.
 أن تكون الهوامش في المتن بأرقام متسلسلة ،ويتم تو يقها ا في نهاية
البحث حسب تسلسلها في متن البحث وتكتب الهوامش عل النحو التالي :اسم
المؤلف ،عنوان الكتاب ،الناشر ،رقم الطبعة ،مكان النشر ،السنة ،رقم الصفحة.
 يتحمل الباحث المسؤولية القانونية واألخالقية واالجتماعية الكاملة في حالة ظهور اسوتالل أو اقتبواأ أو نقول
من مواقع االنترنت وتقديم البحوث الجاهزة منها.
 األبحاث التي ال تتم الموافقة عل نشرها ال تعاد جل الباح ين ،ودون جبداء األسباب.
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قائمة حمتويات العدد
االفتتاحية
البحوث والدراسات
1

الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال في اإلذاعات

رئيس التحرير
اسم الباحث
د .خالد أبو القاسم خبريش

ص
1

المحلية الليبية
2

اإلعالم الثقافي :رؤية نقدية

د .نجاة لحضيري

23

3

التحرش الجنسي عبر مواقع التواصل االجتماعي

د.دليلة مصباح حامد

35

4

العقود في العمائر اإلسالمية بمدينة طرابلس

القديمة في العصر العثماني ()1191 -1551

د .جمال أحمد الموبر

سيف النصر عبد السالم ميالد

58

5

دور البرامج الحوارية في التأثير علي اتجاهات

أ.عاطف عبد اهلل مصطفي منصور

83

الجمهور الليبي نحو ثقافة السالم
6

اللوحة الفنية كأحد مكمالت التصميم الداخلي

د .فاطمة عمران صالح.

131

7

تكامل وسائل االتصال و دوره فى نشر رسالة

د .معتصم بخيت أحمد األمين

145

8

الرسالة اإلعالمية بين الحرية والمسؤولية

د .امحمد علي الكوت

168

د .إسماعيل عمران شميلة

184

9

المسجد النبوي

أجوبة ابن هشام في ميزان التفسير

د .محمد عمران شلفاح
10

إدارة المحفوظات والملفات الطبية بالمستشفيات

د.فتحي محمد الغريب

203

الحكومية ببعض مدن غرب الزاوية بليبيا
11

عناصر اللغة في المسرح الليبي المعاصر

أ.محمد سالم عبدالكريم الشنطة

231

12

نشأة الحضارات واندثارها في القصص القرآني

د.حسنية ضو محمد سالم

254

13

التوافق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى عينة

د .سليمة محمد على الرشـيد

288

14

استثمار السياحة البيئية والصناعات التقليدية

د .أروي اسعد أحمد المسعودي

307

من معلمات التعليم األساسي بمدنية سبها

للحفاظ علي العمارة المحلية بالجبل الغربي ليبيا

أ .فاطمة محمد عبد الرحمن
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د.فتحي عمران الدويهش

329

بين مواجهة فشل الدولة وجهود إعادة البناء
16

مسألة خلق أفعال العباد

17

اآلالت الموسيقية الشعبية و مكانتها

د .محمد سعيد الككلى

18

الدبلوماسية األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني

د .محمد عمر الفاروق عبد السالم

في مقاالت أعالم المدارس الكالمية
في الموسيقى العربية

اإلسرائيلي ()2002-1993

د .امحمد مراجع أبوزريق

356
370

د .مصباح عامر ابومهدي

381
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افتتاحية العدد
القراء األعزاء،،،
في هذه األيام المباركة التي نعيشها ونحن نتطلع بلهفة وشوق لحلول شهر رمضان الكريم .يسر هيئة
تحرير مجلة اإلعالم والفنون العلمية المحكمة أن تقدم لكم عددها ال امن ،الذي يحتوي عل

العديد من

البحوث والدراسات العلمية من مختلف الباح ين في الجامعات الليبية وفي مختلف التخصصات العلمية التي
تُعن

المجلة بها ،أو العلوم األخرى ذات الصلة غير المباشرة باختصاصات نشر المجلة .وهي تسع بعون

اهلل تعال جل أن تكون من المجالت العلمية الرائدة في نشر البحوث العلمية وفق مؤشرات وشروط الهيئة
الوطنية للبحث العلمي بو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لجودة المجالت العلمية المحكمة ،وقد القت هذه
المجلة انتشا ار واسعا وملحوظا بين الباح ين ،وأصبحت محل اهتمام وتقدير العديد من الجامعات الليبية
والعربية .فقد صدر للمجلة سبعة أعداد خالل أقل من سنتين ،وها هو العدد ال امن مارأ .2022يصدر
حامال بحوث ودراسات علمية وفق أسأ البحث العلمي ،وقد شار فيه العديد من البحاث من جامعة
طرابلأ ومصراته والزاوية

وسرت والجامعة األسمرية وصبراتة .فلهم جميعا كل التحية والتقدير عل

مشاركتهم في نشر أبحا هم العلمية بهذه المجلة التي استطاعت بفضل اهلل الذي وفق جهود القائمين عليها
أن تحقق نجاح ونتائج ملموسة في نشر العلم والمعرفة التي تسهم في نهضة المجتمع ورقيه .وندعو اهلل
العلي القدير أن يستفاد من كل ما ينشر في مجلتنا للمساهمة في تطور مجتمعنا الليبي وسائر المجتمعات
العربية واالسالمية.
واخي ار وبحلول شهر رمضان المبار تتقدم هيئة تحرير هذه المجلة بخالص التهاني لكم جميعا،
اهله اهلل علينا وعليكم باألمن واإليمان والقبول والغفران سائلين اهلل تعال أن يتقبل فيه الصيام والقيام وصالح
األعمال..
واهلل الموفق..
رئيس حترير اجمللة

