مجلة اإلعالم والفنون

السنة الثالثة

العدد العاشر ( سبتمبر )2022

جملة اإلعالم والفنون
مدرسة اإلعالم والفنون باألكاديمية الليبية
للدراسات العليا
طرابلس  /ليبيا
السنة الثالثة
العدد العاشر

سبتمرب 2022
أ

السنة الثالثة

مجلة اإلعالم والفنون

العدد العاشر ( سبتمبر )2022

مشرف عام المجلة
أ.د .محمد شرف الدين الفيتوري
مدير التحرير

رئيس التحرير

د .صالح علي مسعود

أ.د.عمران الهاشمي المجدوب
تنســـيق واخـــــراج

أحــــــــمد الطيف الكــــــــــــــردي

ب

السنة الثالثة

مجلة اإلعالم والفنون

العدد العاشر ( سبتمبر )2022

العدد العاشر (سبتمبر)2022
رقم اإليداع القانوني 2020/80
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 المتعوووارف عليهو ووا م وون حيوووث اإلحاطوووة واالستقص وواء واالضو ووافة المعرفي ووة ( النتو ووائج )
والمنهجية والتوثيق وسالمة اللغة ودقة التعبير.
 أال يكون البحث قد سبق نشره أو قُدم للنشر في أي جهة أخرى أو مسوتل مون رسوالة أو أطروحوة
علمية.
 أن يكون البحث مراعي ا لقواعود الضوبط ودقوة الرسووم واألشوكال( جن وجودت) ومطبوعوا علو ملوف
وورد ،حجوم الخوط ( )14ونوعوه) )Simplified Arabicللغوة العربيوة ،وحجوم الخوط ( )12بخوط
( )Times New Romanللغة اإلنجليزية.
 أن تكون الجداول واألشوكال مدرجوة فوي أماكنهوا الصوحيحة ،اواذا كانوت ليسوت مون جعوداد الباحوث
تثب ووت مصو ووادرها أس ووفل منهو ووا بحيو ووث ال تتج وواوز حجو ووم الصو ووفحة وأن تش وومل العنو وواوين والبيانو ووات
اإليضاحية الضرورية ،وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث.
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 أن يكت ووب علو و البحو ووث أو الد ارسو ووة اسو ووم الباحو ووث ثالثيو و ا و كو ووذلل جهو ووة عملو ووه وعنوانو ووه والبريو وود
الكترونوي ؛ وفوي حالوة وجوود أكثور مون باحوث أسوهم فوي البحوث فموون المناسووب ذكور األسوماء موع
عنوان المراسلة للتمكن من االتصال بهم.
 أن تكون الهوامش في المتن بأرقام متسلسلة ،ويتم توثيقها 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.
 يتحموول الباحووث المسووؤولية القانونيووة واألخالقيووة واالجتماعيووة الكاملووة فووي حالووة هووور اسووتالل أو
اقتباس أو نقل من مواقع االنترنت وتقديم البحوث الجاهزة منها.
 األبحاث التي ال تتم الموافقة عل نشرها ال تعاد جل الباحثين ،ودون جبداء األسباب.
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قائمة حمتويات العدد
رئيس التحرير

االفتتاحية
البحوث والدراسات

اسم الباحث

ص

1

التفاعلية في الصحافة االلكترونية

أ .أسماء محمد مفتاح محمد

1

2

مضامين األخبار المزيفة المتداولة

أ.أحمد يونس محمد حمودة

20

عبر منصات الميديا االجتماعية وكيفية معالجتها
3

االستراتيجية األمريكية لمنطقة الشرق األوسط

د .محمد عمر الفاروق عبدالسالم

44

بعد  11سبتمبر 2001
4

عمارة األضرحة والمدافن عبر العصور اإلسالمية

5

دور الخدمة االجتماعية المدرسية حيال أداء المدرسة

د .جمال أحمد الموبر

71

د.أبوعجيلة المبروك المدنيي

78

6

معايير شرعية أنظمة الحكم في القانون الدولي

د .عبد الحكيم ضو زامونه

94

7

أسماء األضداد في الفصحى والعامية الليبية

د .عبدالسالم عمران القمودي

115

8

تصور مقترح إنشاء مكتبة رقمية

أ.آمنه محمد داعوب.

131

9

المضامين التعليمية والتربوية المستخدمة في الصحف

10

تفسير قوله تعالى:
( َّ
ش ِرَك ًة)
الز ِاني َال َي ْن ِك ُح إَِّال َز ِان َي ًة أ َْو ُم ْ
لـإلمام (ابن الصائغ)

د .محمد عمران شلفاح

11

واحة زله

أ .أحمد المهدي حمد الحاج حامد

216

12

اإليقاع واآلالت اإليقاعية الشعبية وأهميتها

د .ناصر ناجي بن جابر

227

في التراث الموسيقي الليبي

د .محمد سعيد الككلي

13

ليبيا ومعوقات التحول الديمقراطي منذ 2011

أ.مسعود علي عسكر

251

14

صحافة المواطنة وتأثيرها على الصحافة المهنية

أ.نجيب فرج رحومة

264

15

الصورة الذهنية للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

أ.أحمد الطيف الكردي

279

د .النوري عبد السالم الديب

297

عبد المنعم ناجم شيبة

315

16
17

18

لوظائفها االجتماعية الحديثة

بمكتبة كلية اآلداب والتربية جامعة صبراتة.
المدرسية اإللكترونية لطالب المرحلة الثانوية

لدى الجمهور الليبي وتأثيرها على مشاركتهم االنتخابية
دور الفن في إعادة اتزان الطاقة الحيوية لإلنسان
مدى توافر متطلبات تحقيق إدارة الجودة الشاملة

أ.عبدالوهاب علي عمر
د .إسماعيل عمران شميلة

بالتطبيق على شركتي لبيانا والمدار لالتصاالت والتقنية

خميس محمد الحمري

بمدينة طرابلس

محمد علي الطاهر عبدو

مستوى الضغوط النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس

د /رحمة ميالد خير محمد

المتزوجات بكلية اآلداب جامعة سبها

د /نادية علي المهدي

في ضوء بعض المتغيرات

ز

167
198

332

السنة الثالثة

مجلة اإلعالم والفنون

العدد العاشر ( سبتمبر )2022

االفتتاحية:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السادة األعزاء القراء الكرام ،،يسر هيئة تحرير مجلة اإلعالم والفنون العلمية المحكمة أن تضع
بين أيديكم العدد العاشر من المجلة ،التي تصدرها جلكترونيا مدرسة اإلعالم والفنون باألكاديمية
الليبية للدراسات العليا فصليا ،ويطل عليكم هذا العدد من خالل الموقع اإللكتروني لألكاديمية
حامال بين طياته العديد من البحوث والدراسات العلمية ،التي تعكس مختلف أراء وأفكار الباحثين
األفاضل حول العديد من القضايا العلمية ذات العالقة بأقسام المدرسة وغيرها ،وستسهم بعون اهلل
في جثراء أفكار الدارسين بهذه التخصصات ووضع الحلول للعديد من القضايا التي تخدم مجتمعنا
الليبي تحديدا والمجتمعات العربية عامة.
ونذكر قرائنا األكارم بأننا منذ العدد األول لهذه المطبوعة أن هدفنا الذي نسع جليه من خاللها
هو نشر العلم و المعرفة أوال  ،ثم تقديم الخدمة جل زمالئنا األفاضل من خالل تمكينهم من نشر
دراساتهم العلمية عبر صفحات هذه المجلة اإللكترونية  ،كما نسع دائما من خالل هذه المجلة
لتقديم كل جديد في مجال البحث العلمي وفق معايير األكاديمية العلمية المتبعة ،ونؤكد للجميع
أن المجلة ترحب بكل من يريد المشاركة واإلسهام بالبحوث الجادة التي تحمل مضامين هادفة.
أن هيئة تحرير هذه المجلة وهي تقدم للقراء هذا العدد من المجلة تسجل أسم
والتقدير لكل من أسهم في جصدار هذا العدد .وأخي ار نتمن

آيات الشكر

من اهلل العل القدير التوفيق والسداد

واالستمرار في خدمة العلم وطالبه .
ونختم بالصالة والسالم عل سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأزك السالم.
أ.د/عمران الهاشمي المجدوب
رئيس تحرير المجلة

ح

