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 تقرٌر عن مجلة كلٌة التربٌة طرابلس

( صادر داخمي  28استممت هيئة تحرير المجمة المكمفة بموجب قرار السيد عميد الكمية رقم ) 
العمل بالمجمة بعد صدور هذا القرار وتحديدًا بعد انتهاء المجنة  2/12/2014بتاريخ  354

ريخ وفي إطار تجويد وتطوير ، ومنذ ذلك التا 2008السابقة من إنجاز العدد الثامن خريف 
 مجمة كمية التربية طرابمس تم إنجاز مايمي :_

  إعدددداد ةئحدددة تدددنظم العمدددل بمجمدددة كميدددة التربيدددة طدددرابمس والتدددي تدددم اعتمادهدددا فدددي اجتمددداع
-163)صدددددددددادر داخمدددددددددي  2015/ 7/4مجمدددددددددس الكميدددددددددة العدددددددددادي الخدددددددددامس بتددددددددداريخ 

تطددوير وتجويددد المجمددة (، تتضددمن الحئحددة كددل مددا مددن هددفن  أن يسددهم فددي 14/4/2015
 والرقي بها في مصاف المجحت العممية الدولية.

 :تم تعديل وتنقيح أهداف المجمة بحيث  أصبحت وفق التالي 
 .دعم الباحثين في مختمف المجاةت العممية 
  تقديم المساعدة العممية لطمبة الدراسات العميا بنهر ممخصات الرسائل الجامعية

 والبحوث األصيمة.

 يع الكتّاب ومؤلفي الكتب العممية وذلك من خحل نهر عروض دعم وتهج
 المؤلفات.

 .دعم المؤتمرات والندوات العممية في مجال العموم اإلنسانية والتطبيقية 

  إيجاد آلية لمتواصل مع الجامعات العربية والدولية، مما يسهم في تحقح األفكار
 وتبادل الخبرات.

 مة كما يمي:تم تحديد ضوابط وقواعد النهر بالمج 
 

أْن تكون البحوث المقدمة إلى المجمدة أصديمة أو مبتكدرة ولدم يسدبق أن نهدرت أو قددمت لمنهدر  .1
 في مجمة أخرى، وغير مستمة من أي كتاب أو أطروحة عممية، ويقدم الباحث إقراًرا بذلك.
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أن يتسددددم البحددددث بالمنهجيددددة العمميددددة واألسددددموب العممددددي النزيدددد  الهددددادف بعيدددددًا عددددن المسددددائل  .2
 لسياسية، وأن ة يتعرض في  لجهات، أو هيئات، أو أهخاص.ا

 يمتزم الباحث بذكر النتائج التي توّصل إليها في آخر البحث. .3

هدددوامش البحدددث وقائمدددة المراجدددع: تكتدددب فدددي البحدددوث العربيدددة وفقدددًا لددددليل جمعيدددة عمدددم الدددنفس  .4
وفدي  الطبعدة الخامسدة. APA" "American Psychological Associationاألمريكيدة  

 MLA" "Modern Languageالبحدددددوث بالمندددددة اةنجميزيدددددة تكتدددددب وفقدددددًا لنظدددددام 
Association. 

سدم مدن جهدة التجميدد بينمدا تكدون  3ُيترك هامش مقددار  ، الهوامش؛ A4 يكون مقاس الصفحة .5
، المسدددددددددددافة بدددددددددددين األسدددددددددددطر مسدددددددددددافة ونصدددددددددددف بخدددددددددددط  سدددددددددددم 2.5الهدددددددددددوامش األخدددددددددددرى 

 Simplifiedميزية ومسافة ونصف بخط لمنة اةنج  TimesNew Roman 12 الكتابة
14 Arabic  .لألبحاث بالمنة العربية 

صدفحة بمدا فيهدا صدفحات  25صدفحة وة تزيدد عدن  15يفضل أة تقدل صدفحات البحدث عدن  .6
 الرسوم واألهكال والجداول وقائمة المراجع.

قهددتها ترحددب المجمددة بنهددر ممخصددات الرسددائل الجامعيددة "الماجسددتير والدددكتورا " التددي تمددت منا .7
جازتها. كذلك التقارير عن المؤتمرات والندوات العممية عمى أن ة يزيدد عددد الصدفحات عدن وا 

 خمس صفحات مطبوعة.

فددي حالددة تسددميم البحددث باليددد يجددب إرفدداق نسددخة ترسددل البحددوث إلددى بريددد المجمددة اإللكترونددي و  .8
وجهدة  عمى أن يكتب عمي  اسدم الباحدث وعندوان البحدث (CD)من البحث عمى قرص ليزري 

 العمل، والعنوان الذي يمكن التواصل ب  مع .

ة يحق لمباحث إعادة نهر بحثد  فدي أيدة مجمدة عمميدة أخدرى بعدد نهدر  فدي مجمدة الكميدة، كمدا  .9
 ة يحق ل  طمب استرجاع  سواء ُقبَل لمنهر أم لم يقبل.
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ا بعرضدده لمفحددص العممددي؛تخضددع جميددع الدراسددات والبحددوث والمقدداةت الددواردة إلددى المجمددة  .10
عمددى ُمحكيمددين مختصددين )محكددم واحددد لكددل بحددث( تختددارهم هيئددة التحريددر عمددى نحددو سددري 
لتقدير مدى صححية البحث لمنهر، وعمى الباحث األخدذ بالتوصديات التدي يبدديها المحكدم أو  

 إقناع  بخحفها.

  رقددددم تصددددنيف دولددددي تحصددددمت المجمددددة عمددددى اعتددددراف دولددددي وخصددددص لهدددداISSN 
تكتسددب ثقددة البحدداث وأن تنتهددر فددي المحدديط المحمددي ممددا يؤهمهددا أن  2410-9150

 واإلقميمي والدولي.
  وهكذا تحفظ لها حقوقها  343/2016رقم إيداع سجمت في دار الكتب الوطنية تحت

 وتسجل وطنيًا.
  أصددبح لممجمددة لجنددة استهددارية دوليددة بعددد أن كانددت هيئتهددا اةستهددارية مقتصددرة عمددى

-المجندددة مدددن مختمدددف الددددول العربيدددة )تدددونس رؤسددداء األقسدددام العمميدددة بالكميدددة ، هدددذ 
السددودان(  أعضدداؤها  خبددراء عمددى درجددات عمميددة -المنددرب-فمسددطين-األردن-العددراق

عاليددة وتخصصددات تخدددم مجدداةت النهددر فيهددا، وهددذا اإلجددراء هددو مددن معددايير تقيدديم 
المجحت العممية ويؤهمها لمحصول عمدى درجدات تقيديم عاليدة، ويسداعد عمدى انتهدارها 

   من المعايير التي ساهمت في حصولها عمى رقم التصنيف الدولي.كما أن
 
 

 الييئة االستشارية
 الدولة مكان العمل  االسم رق
 المغرب    جامعة  محمد الخامس ، كلية علوم التربية     أ.د أحمد أزوي 1

 العراق مارك   األكاديمية العربية الدن أ.د حسن السوداني                                     2

 السودان جامعة الخرطوم   أ.دحمدالنيل محمد حسن                                         3
 تونس جامعة تونس                                     أ.د غازي الشقروني                    4
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 لبنان       الجامعة اللبنانية                           أ.د هبة البيبي 5

 العراق جامعة النهرين                              د.جمال ناجي العباسي                6
 العراق جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد      د.زينب وناس الحسناوي                  7

 تونس             جامعة تونس                   د.طارق بن لعج                         8

 العراق جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد      د.ظاهر محمد الحسناوي            9

 العراق جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد     د. عبدالحسين رزوقي الجبوري              10

 ليبيا                جامعة طرابلس / كلية التربية    د. علي محمد عيسى                  11

 األردن جامعة إربد األهلية/ كلية العلوم التربوية   د. كمال صبحي سعيد نزال            12

 ليبيا جامعة طرابلس / كلية التربية                   د. ماجدة علي أبومنجل              13

 األردن                            جامعة أل البيت    د. محمد الحراحشة                   14

 فلسطين جامعة القدس       د.يسرى حسين إبراهيم شقير                                  15

 ليبيا جامعة طرابلس / كلية التربية                أ. أبوبكر مختار قاباج 16

 
  كددان مقتصددرًا التوسددع فددي نهددر البحددوث العمميددة عمددى المسددتوى اإلقميمددي بعددد أن

 عمى المستوى المحمي.
  تدم تعددديل ضدوابط النهددر فددي المجمدة بندداء عمددى مدا جدداء فددي ةئحتهدا. عمددى سددبيل

المثددال تددم اعتمدداد طريقددة تدددوين هددوامش البحددث وقائمددة المصددادر والمراجددع فددي 
 Americanالبحددددوث العربيدددددة وفدددددق دليدددددل جمعيدددددة عمدددددم الدددددنفس األمريكيدددددة 

Psychological Association   APA  وفدي البحدوث بالمندة اإلنجميزيدة وفقدًا
ممددا يسددهم فددي تنظدديم  Modern Language Association MLAلنظددام 

المجمة والمحافظة عمى تنسيق واحد واتباع األسداليب العالميدة الموحددة فدي النهدر 
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وهو ما يؤهمهدا لمحصدول عمدى درجدات تقيديم عاليدة حيدث يعتيدر التنسديق والتنظديم 
وفدي هدذا الصددد تدم إعدداد مدذكرة توضديحية  لممجحت العممية.من معايير التقييم 
 لحسترهاد بها في التدوين. APAلمبحاث حول نظام 

  فددي طددار خدمددة البحدداث وتحقيقددًا ألهددداف المجمددة أصددبحت المجمددة تتدديح الفرصددة
 لنهر ممخصات الرسائل العممية واألطروحات التي تم إجازتها.

 مرات والندوات العممية إن وجدت.أتيحت الفرصة لنهر تقارير عن المؤت 
  تصميم نموذج تقييم البحوث العممية بحيث يسير المقيم وفق المنهجيدة الصدحيحة

 في تقييم البحوث العممية.
  في إطار مواكبة العصر وتكنولوجيا اةتصاةت وتسهيل التواصل مع البحاث

لتواصل والمهتمين بالبحث العممي تم افتتاح صفحة خاصة بالمجمة عمى هبكة ا
 جامعة/ طرابلس التربٌة كلٌة مجلة(  تحت اسم Facebookاةجتماعي )

 متابع. 3489وإلى هذه اللحظت تم تسجٍل    لٌبٌا/ طرابلس

 إلكتروني لوجلة كلية التربية طرابلس تم افتتاح بريد E-

.commailjournal.tttripoli@hotmail: 

 .تم تكميف مصمم لممجمة 
 .تم تكميف مراجع لنوي عربي ومراجع لنوي إنجميزي 
 13- 11نشر اإلعداد إلكترونيا من العدد. 

  وحرصًا من ىيئة التحرير عمى التوثيق تم عمل إحصائية بأعداد المجمة وتواريخ
 صدورىا كما يمي:

بحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوث ال البحوث العربية عدد البحوث المتضمنة تاريخ الصدور العدد
 اإلنجميزية

 7 5 12 2008خريف  1

 2 16 18 2009ربيع  2

 4 10 14 2009خريف  3

mailto:journal.tttripoli@hotmail.com
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 5 5 10 2010ربيع  4

 5 11 16 2010خريف  5

 4 9 13 2011ربيع  6

 7 8 15 2011خريف  7

 1 8 9 2012ربيع  8

 6 14 20 2014خريف  9

 1 21 22 2015ربيع  10

 2 13 15 2017ربيع  11

 2 4 6 2017خريف  12

 1 6 7 2019ربيع  13

 47 130 177 ثحثة عهر عدداً 

بحثًا  130( بحثًا منهم  177( عددَا و )13إجمالي المنهور حتى تاريخ إعداد هذا التقرير )
 بالمنة األنجميزية. 47بالمنة العربية و

 

Column1 

بحثاً أجمالً  177
 البحوث المنشورة 

بحثاً باللغة  130
 العربٌة

بحثاً باللغة  47
 اإلنجلٌزٌة
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 مالحظة ميمة: 

  صدرت ورقيًا.  7-6-5-4-3-2-1اإلعداد 
  رونيًا ولكنها مازالت في مطبعة جامعة طرابمس حتى تاريخ ُأعدت إلكت 10-9-8األعداد

تفخير صدورها ورقيًا خارج عن إرادة إدارة الكمية وهيئة  2020/ 9/ 7هذ  المحظة 
 تحرير المجمة.

  صدرت إلكترونيًا. 13-12-11األعداد 
 .العدد الرابع عهر جاهز لمنهر وتم إيقاف نهر  من قبل السيد وكيل الكمية 

 
 
 
 
 
 أنظر أخر التقرير(. 13- 1حصر لمبحوث المنشورة عمى أعداد المجمة من  تم عمل( 

 الصعوبات التي واجيت ىيئة تحرير المجمة:
  التدددي صددددرت ورقيدددًا لتحويمهدددا  7إلدددى 1عددددم الحصدددول عمدددى أعدددداد المجمدددة مدددن

 إلكترونيًا.
 .اختفاء تام لمعدد الرابع من المجمة وة ندري ما هي األسباب 
 ت المجمة من القرطاسية .عدم توفر احتياجا 
  عدم تخصديص جهداز ندت لهيئدة التحريدر ونعمدل بفجهزتندا الخاصدة أثنداء التددقيق

 عمى البحوث والتواصل مع البحاث.
  عددددم تخصددديص جهددداز حاسدددوب لهيئدددة التحريدددر وجهددداز السدددكرتارية غيدددر محمدددي

ونعمددل عمددى أجهزتنددا الخاصددة ممددا يعرضددها لمفيروسددات بسددبب اسددتخدام الفددحش 
 الخاص بالبحاث. ميموري
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 . التفخير الهديد في الرد عمى نتائج التحكيم من قبل المقيمين 
  عدددم تددوفر موقددع إلكترونددي خدداص لمنهددر ومددا تددم نهددر  كددان بجهددود هخصددية ممددا

 يسبب في تفخير النهر. 
 .رفض بعض المقيمين التحكيم بسبب عدم تقاضيهم لمقابل التحكيم لممجمة 
  لممكافددددفة الماليددددة عددددن األعددددداد الصددددادرة منددددذ عدددددم اسددددتحم هيئددددة تحريددددر المجمددددة

 استحمها إلى هذ   المحظة وكل ما تم تقديم  من عمل هو بدون مقابل.
  عدزوف الكثيدر مدن أعضداء هيئدة التددريس بالكميدة عدن نهدر  أبحداثهم فدي المجمدة

 واةتجا  لمنهر في المجحت األخرى.
 

 

  أنظر أخر التقرير(. 13- 1تم عمل حصر لمبحوث المنشورة عمى أعداد المجمة من( 

 الصعوبات التي واجيت ىيئة تحرير المجمة:
  التدددي صددددرت ورقيدددًا لتحويمهدددا  7إلدددى 1عددددم الحصدددول عمدددى أعدددداد المجمدددة مدددن

 إلكترونيًا.
 .اختفاء تام لمعدد الرابع من المجمة وة ندري ما هي األسباب 
 . عدم توفر احتياجات المجمة من القرطاسية 
  لهيئدة التحريدر ونعمدل بفجهزتندا الخاصدة أثنداء التددقيق عدم تخصديص جهداز ندت

 عمى البحوث والتواصل مع البحاث.
  عددددم تخصددديص جهددداز حاسدددوب لهيئدددة التحريدددر وجهددداز السدددكرتارية غيدددر محمدددي

ونعمددل عمددى أجهزتنددا الخاصددة ممددا يعرضددها لمفيروسددات بسددبب اسددتخدام الفددحش 
 ميموري الخاص بالبحاث.

 نتائج التحكيم من قبل المقيمين . التفخير الهديد في الرد عمى 
  عدددم تددوفر موقددع إلكترونددي خدداص لمنهددر ومددا تددم نهددر  كددان بجهددود هخصددية ممددا

 يسبب في تفخير النهر. 
 .رفض بعض المقيمين التحكيم بسبب عدم تقاضيهم لمقابل التحكيم لممجمة 
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  عدددددم اسددددتحم هيئددددة تحريددددر المجمددددة لممكافددددفة الماليددددة عددددن األعددددداد الصددددادرة منددددذ
 تحمها إلى هذ   المحظة وكل ما تم تقديم  من عمل هو بدون مقابل.اس
  عدزوف الكثيدر مدن أعضداء هيئدة التددريس بالكميدة عدن نهدر  أبحداثهم فدي المجمدة

 واةتجا  لمنهر في المجحت األخرى.
 
 

 
مساعي ىيئة التحرير التي لم تتمكن من تحقيقيا بسبب الظروف التيي تمير بييا اليبالد 

 وبات والعراقيل.وغيره من الصع
 .الحصول عمى موقع إلكتروني خاص بالمجمة 
 . تسجيل المجمة في موقع سكوبس 
  تسجيل المجمة في مواقع عربية ودولية لمحصول عمىImpact factor 
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 13-1حصر للبحوث املنشورة يف األعداد من 

 ( 1العدد ) 

 اسم الباحث عنوان البحث ر . م

 أ . د المهدي علً علوان  ً الجماهٌرٌة ) رؤٌة مستقبلٌة إعداد المعلم ف  .1
 د . عامر محمد جابر 

االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌب المعلمٌن أثناء   .2
 العمل 

 د . عزٌمة سالمة خاطر 

 د . علً سلٌمان الزوبً مفهوم العدد عند األصولٌٌن   .3

 د . هانم محمد الشرٌف الوقاٌة من المخدرات آفة هذا العصر   .4

 أ . نجاح عبد المجٌد الطبٌب الشباب و التطرف الدٌنً  .5

حقوق المرأة جدلٌة بٌن اإلنصاف و اإلجحاف )   .6
 دراسة مقارنة ( 

 د . علً جمعة ابو عمٌد 

 د. عبد الرضا جواد حٌال  ابن القٌم الجوزٌة على ألفٌة ابن مالك  تاعترافا  .7

 دويد . عبدالسالم مٌلود الب حرٌة الدخول فً اإلسالم   .8

برنامج لمعالجات عنصر الشكل فً التصمٌم و   .9
عالقتها بتنمٌة القدرة االبتكارٌة لدى عٌنة من 

 طالب الفن .

 أ . عبد المنعم ربٌع ٌوسف
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 ( 2العدد ) 

 اسم الباحث عنوان البحث ر . م

دراسة واقع التدرٌس و التقنٌات التعلٌمٌة بكلٌة إعداد المعلمٌن  1
 / جامعة الفاتح 

 د . المهدي علً علوان 
 د . عامر محمد جابر 

 د . محمد القذافً الفٌتوري النمو المهنً للمعلم  2

 د . هانم محمد الشرٌف معوقات اإلشراف و التوجٌه التربوي " بنامج مقترح "  3

القاعدة الفقهٌة إذا تعارض األصل و الغالب ، هل ٌؤخذ  4
 باألصل أو بالغالب ؟ فٌه قوالن 

 مصطفى علً الجهانً د . 

التراث الفنً بٌن األصالة و تكلونوجٌا العصر كمصدر للثقافة  5
 الفنٌة ودوره فً إعداد معلم الفن 

 أ . عبد المنعم ربٌع ٌوسف

 أ . محمد أحمد عسكر  تخطٌط المناهج التربوٌة المعاصرة 6

منتجات النخٌل فً التصمٌم الداخلً ) من التراث الشعبً إلى  7
 ٌم العصري (التصم

 د . عبد الكرٌم محمد كندٌر

 أ . سكٌنة بشٌر قدمور إدارة و تنظٌم التعلٌم العالً 8

 د . صابر مشٌل خراب القصة بٌن القرآن و التوراة و اإلنجٌل 9

 أ . محمد الهادي السائح المنفٌون اللٌبٌون 11

و  مواد التحلٌة و الصناعٌة ... أنواعها و استخدامها فً الغذاء 11
 الدواء

 د . حازم اسماعٌل احمد

الذكاء الوجدانً و عالقته بأحداث الحٌاة الضاغطة لدى طلبة  12
 الجامعة كلٌة اآلداب ٌفرن 

 د . وحٌد مصطفى كامل مختار
 أ . محمد مبروك زوٌلمة 

 أ . محمد جمعة غمٌض مشكالت التعلٌم اإلسالمً باللغة العربٌة فً افرٌقٌا 13

 د . صالح عمار الحاج الفتح اإلسالمً أسبانٌا قبٌل 14

 د . محمود أحمد الدٌك رهانات و تحدٌات اتحاد المغرب العربً 15

 د. فرٌدة األمٌن المصري قضاٌا فً صحافة األطفال 16
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 ( 3العدد ) 

 اسم الباحث  عنوان البحث ر . م

دراسة تقٌٌمٌة حول التعلٌم الثانوي  1
 الجماهٌرٌة العظمى 

 . محمد القذافً محمد الفٌتوري د 

رؤٌة طالب جامعة الفاتح للمستقبل  2
 المهنً بعد التخرج 

 د . عوض سلٌم خلٌفة

 د . علً محمد عٌسى  مهارات التفكٌر 3

 أ . محمد الهادي السائح لٌبٌا وقضٌة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن  4

 أ . خٌرٌة خلٌفة الجفائري دراسة ) أم ( فً سورة الطور  5

تأثٌر استخدام برنامج تمرٌنات  6
تأهٌلٌة مائٌة إلعداد تأهٌل مفصل 

الركبة بعد تمزق الغضروف 
 الهاللً ) برنامج مقترح ( 

 د . ٌوسف الزم كماش 
 د . عٌاد علً المصراتً

المشكالت النفسٌة و االجتماعٌة و  7
التعلٌمٌة التً تواجه معلمات 

المرحلة االبتدائٌة بشعبٌة ٌفرن فً 
 ٌة اإلبداع داخل حجرات الدراسة تنم

 أ . علً محمد علً المحروق
 أ . محمد المبروك زوٌلٌمة

الظواهر التمثٌلٌة و المسرحٌة عند  8
اللٌبٌٌن قدٌما )) دراسة فً اتجاهها 

 و خصائصها ((

 د . سالم بشٌر المرادي

االتجاه االجتماعً فً تفسٌر  9
 الجرٌمة 

 د . محمد مصباح بن رجب

  مات حول البحث العلمً استفها 11
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 ( 4العدد ) 

 اسم الباحث  عنوان البحث ر . م

ظاهرة الغموض فً شعر أبً تمام مظاهر و  1
 أسباب 

 د . الهادي محمد الطبٌب

 د . سناء عبدالرحمن مازن اإللحاق الصرفً  2

اآلمدي و منهجه فً الجرح و التعدٌل من خالل  3
 األحكام كتابة اإلحكام فً أصول 

 أ . محمد عمر الشرٌف

الصٌاغات التشكٌلٌة للمفردة الزخرفٌة عبر  4
 العصور 

 أ . عبدالمنعم ربٌع ٌوسف

دراسة سٌكولوجٌة للصداع أسبابه و طرق  5
 عالجه 

 علً محمد عٌسى 
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 ( 5العدد ) 

 اسم الباحث  عنوان البحث ر . م

ٌل العوامل النفسٌة المؤثرة فً التحص  .1
 الدراسً فً مادة الفٌزٌاء

 د . المهدي علً علوان
 أ . ناصر الصدٌق الغزٌر

الشخصٌة الفنٌة و القدرة على تحدٌد   .2
 المشكالت و اتخاذ القرار لدى طالب الفنون

 أ . محمد إمحمد الجمل

المشكالت و المعوقات التً تواجه المعلم فً   .3
 إدارة الصف

 أ . عبدالحكٌم القذافً الفٌتوري

المنهج الرصٌن فً عالج التطرف و الغلو   .4
 فً الدٌن 

 د . حسن مسعود الطوٌر

 د . فتحً علً خلٌفة ملوق التربٌة والتطور الثقافً  .5

الرحالة العرب المغاربة : نموذجا لتواصل   .6
 الحضارات

 أ . مصطفى سالم حلبوص
   

بعض األبعاد النفسٌة و االجتماعٌة التجاهات   .7
لطرقات العامة، سائقً السٌارات على ا

 دراسة مٌدانٌة بمدٌنة طرابلس 

 د . مصباح جمعة بالحاج 
 أ . سهام خلٌفة قرواش

تكنلوجٌا التعلٌم فً المنهج و دورها فً   .8
 تحقٌق الجودة الشاملة 

 أ . نادٌا المبروك رعالن 

رؤٌة مستقبلٌة لتطوٌر مناهج كلٌات التربٌة   .9
 بالجماهٌرٌة 

 د . شرٌف أحمد سمٌح

 د . أبوشعفة محمد العصلب  زة بٌن التحقٌق و التسهٌل الهم  .11

االحتٌاطات المهنٌة للمعلمٌن كما ٌدركها   .11
مدٌرو المدارس و المشرفون التربوٌون ) 

 دراسة و صفٌة مٌدانٌة ( 

 د . عبدالكرٌم محمد القنونً
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 ( 6العدد ) 

 اسم الباحث  عنوان البحث ر . م

العولمة بٌن الواقع و التربٌة العربٌة فً ظل   .1
 المأمول

 محمد أحمد عسكر

 علً سلٌمان الزوبً مفهوم الشرط عند األصولٌٌن  .2

استقاللٌة مراجع الحسابات الخارجً فً لٌبٌا   .3
 : الواقع وسبل التطوٌر

 نور الدٌن محمد أبوشعالة

دور األدب العربً إبان الغزو الصلٌبً :   .4
 مراسالت أبن رزٌك البن منفذ إنموذجاً 

 الهادي امحمد الطبٌب

 سالم بشٌر المرادي النص المسرحً فً لٌبٌا و ظاهرة االنتظار  .5

مقترح إلنشاء مراكز للتوجٌه و اإلرشاد   .6
 النفسً داخل الجامعات اللٌبٌة

 نعٌمة الهادي العربً

العالقة بٌن التكٌف االجتماعً و الرضا على   .7
التخصص و التحصٌل الدراسً لطالب قسم 

 اع بكلٌة التربٌة جنزور علم االجتم

 فتحً علً ملوق 

داللة لفظ الصف و أثرها على العبادات و   .8
 السلوك فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

 عامر محمد مصباح جابر

 Oleaمرض ذبول بصوبات إكثار الزٌتون )   .9
europa L )  بالعقل المجذرة فً شمال غرب

 لٌبٌا 

البً عمر عمران ـ علً 
روق أحمد أبوالقاسم العاقل ـ الز

 الدنقلً 
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 ( 7العدد ) 

 اسم الباحث  عنوان البحث ر . م

 سالم بشٌر المرادي االتجاه السٌنمائً فً النص المسرحً   .1

دراسة عن مستوى الكفاٌات التدرٌسٌة   .2
لمعلمات رٌاض األطفال العامة بمدٌنة 

 طرابلس

زهرة أبو بكر الجمال ـ سعاد مٌالد 
 الطاهر الفتحلً الصٌد ـ نجم الدٌن 

 الهادي امحمد الطبٌب شاعرٌة ابن الزبٌر ، دراسة فنٌة نقدٌة   .3

أبو القاسم عبٌد هللا بن الجالب البغدادي   .4

 هـ ( و كتابه التفرٌع 378المالكً ) ت 

 عامر محمد جابر

 مصطفى علً  القاعدة الفقهٌة مقاصد اللفظ على نٌة الالفظ  .5

اء الحوامل بٌن النس C3 – C4التغٌرات فً   .6

 المصابات بداء المقوسات القندٌة 

محمد عبدالسالم السوقً ـ سارة 
 عبدالعزٌز زقالم 

  candida albicansعزل و دراسة فطر   .7

 من مرضى داء السكري

محمد الطاهر المسالتً ـ حنان 
عبدالرزاق لملوم ـ ابتسام محمد 

 الجالصً 

 المؤشرات االجتماعٌة و الثقافٌة المحددة لنمط  .8
 االستهالك فً المجتمع اللٌبً 

 د . محمد عمر حبٌل
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 ( 8العدد ) 

 اسم الباحث  عنوان البحث ر . م

1.  
                                                                                                   المكتبات فً الحضارة االسالمٌة

 

 محمود علً كعبور
 

2.  
 سباب االجتماعٌة لتعاطً المخدرات                                                                 اال
 

 ماجدة علً أبو منجل

                                                                                                                  طرق أثبات المقاصد  .3
 

 مد عمر الشرٌفمح

4.  
االغتٌال السٌاسً                                                                                           

 

 نجاة عمار الهمالً

أهم معقوالت االشراف التربوي بالتعلٌم   .5
 الثانوي                                                     

 

 مد القنونًمحكرٌم عبدال

التوافق االجتماعً لالمهات االتً لدٌهن   .6
 طفل لدٌه متالزمة دوان                                

 حمٌدة علً أبو حماري

مة ٌستكشاف العوامل المؤثرة على تحدٌد قا  .7
 أتعاب مراجع الحسابات الخارجً                

 

 مسعود محمد مرٌود

8.  
مجال الحاسب  خرائط العقل وتطبٌقاتها فً

    االلً                                                    
أمٌمة عبدالوهاب الشل وفردوس 

 محمد الجدي
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 ( 9العدد ) 

 اسم الباحث  عنوان البحث ر . م

دة النبدي   .1 دة اإلمام مالك بدالقول فدي إفدراد َحجَّ ُحجَّ
 )صمى اهلل عمي  وسمم(

 

عز الدين  د. عبد الخالق محمد
 النرياني

جامعة طرابمس / كمية اآلداب / 
 طرابمس

الدقة البحغية في تركيب األفعال وتناسدبها مدع   .2
 السياق في األسموب القرآني

                                       
 

 د. حسين محمد عمران
جامعة طرابمس / كمية التربية / 

 طرابمس

ءات البيضدداوي فددي تفسددير  مددن قددرا مواقددف  .3
 اعترض عميها النحاة

 

 عبد السحم سميمان األطرش د.
 / كمية التربيةجامعة طرابمس / 

 طرابمس

 المجرور لفظًا في النحو العربي  .4
 

 أ. إسماعيل مفتاح محمد الوحيهي

جامعة طرابمس/ كمية التربية/ 
 طرابمس

نحددددو تصددددور حددددديث لبرنددددامج تفهيددددل مدرسددددي   .5
المندددددات: مدددددن عمدددددم التعمددددديم إلدددددى عمدددددم التعمددددديم 

 والتعمم
 

 أ. د. ناصر عبد الحميد يونس
جامعة طرابمس / كمية المنات / 

 طرابمس

تقيدديم كتددب األحيدداء بددالتعميم الثددانوي فددي ضددوء   .6
المفردات المقترحة من المنظمدة العربيدة لمتربيدة 

 أهداف تدريس العموم والثقافة والعموم، وبعض
 

 د. محمد عمرو عسكر
جامعة طرابمس / كمية التربية / 

 طرابمس

الممددددددددارس لددددددددددور األخصددددددددائي النفسدددددددددي فدددددددددي   .7
 مؤسسات التربية الخاصة بمدينة طرابمس

                            

 

د. نجاة د. عيسى حسن غحم   /  
 أحمد القاضي

/  الجامعة المفتوحة             
رابمس / كمية التربية / جامعة ط
 طرابمس
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دراسة بعنوان: هبكة المعمومات الدولية ودورهدا   .8
فدددددددي تسدددددددويق خددددددددمات المعمومدددددددات : دراسدددددددة 
تطبيقيددددددة عمددددددى مسددددددتخدمي اإلنترنددددددت بمدينددددددة 

 طرابمس

 

 أ. أبو بكر مختار قاباج
جامعة طرابمس / كمية التربية / 

 طرابمس

السحسددل الزمنيددة فددي اسددترجاع  تطبيددق أسددموب  .9
 من هبكة اإلنترنت معموماتال

 أ                

 

. نورس / أ . المختار مسعود عمي
 كاظم يوسف

  المعهد العالي إلعداد المدربين

ألدددددددددوان وأبعادهدددددددددا الوظيفيدددددددددة والجماليدددددددددة فدددددددددي   .11
 الفضاءات الداخمية لمعمارة المعاصرة

 

 د. نائمة المحمودي
جامعة طرابمس / كمية التربية / 

 طرابمس

 فدددي الكمدددي والبدددروتين الكهربدددي ححنالدددر  دراسدددة  .11
 المقوسدددددات بدددددداء المصدددددابات الحوامدددددل النسددددداء
 - بطدرابمس لموةدة الجحء مستهفى في القندية
 ليبيا

             

 

/         محمد عبد السحم السوقيد.
 عبد العزيز زقحم سارةأ. 

جامعة طرابمس / كمية العموم     
/  جامعة طرابمس / كمية التربية

 بمسطرا

فددي    RX-500دراسددة تحميميددة لقابيمددة راتددنج  .12
إزالددة أيونددات الرصدداص والنحدداس مددن محاليمهددا 

 المائية
  

/  د.   بوراوي محمد الجرنازيد. أ
 رحومةأرمضان القمودي 

/  قسم الكيمياء/  جامعة طرابمس
 ة / طرابمسالتربي كمية

عحقددة القبائددل الميبيددة القديمددة بمصددر الفرعونيددة   .13
 وقرطاجة

                                                    

 

 د . محمد إمحمد سالم
 جامعة الجبل النربي / كمية اآلداب

 المصرية-الجنرافية السياسية لمحدود الميبية  .14
 

عمر  أ./    محمد عمي األعور .د
 مسعود
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 ( 11العدد ) 

 الصفحة عنوان البحث ر.م

1 

 رىا في األحكام الفقييةتنوع دالالت القرآن الكريم وأث
 د. اليادي المبروك سالم عبد اهلل                                  

 كمية اآلداب / جامعة طرابمس 
1 

2 

المعاني البالغية لمتناسب في التعبير بالفعل المضارع عن الماضي في األسيموب 
 القرآني

 د. حسين محمد عمران                                    
 كمية التربية / جامعة طرابمس                                  

15 

3 

 جدلية الواقع والتوقع في قصيدة "وحدك أنت"  
 دراسة تحميمية نقدية)الشاعرة عائشة إدريس المغربي(

 د.نجاة اليمالي                                                  
 كمية التربية / جامعة طرابمس                                          

37 

4 

 )دراسة تحميمة( واقع اإلرشاد التربوي في المدارس الحكومية الفمسطينية

 الريماويطالب أ. د.محمد أحمد شاىين                د.عمر          
                                        / فمسطين جامعة القدس المفتوحة                                         

57 

5 

مناىج العميوم لممرحمية االبتدائيية فيي المممكية العربيية السيعودية مين وجيية نظير 
 إسالمية )دراسة تحميمية(

 أ. إياد عبد الحميم محمد النجار                                  
 جامعة أم القرى / المممكة العربية السعودية

94 

6 

 الطفل في الكتاب المدرسي لمرحمة التعميم األساسي في ليبياواقع أدب 
 )دراسة تحميمية لمقرر المغة العربية(              

 د. مسعودة مفتاح أحمد الُحسيني                                 
 كمية التربية / جامعة طرابمس                                  

119 

7 

 ي منطمق لبناء مجتمع المعرفة في السودانالتعمُّم اإللكترون
 د. عمي حمود عمي                 د. ىالة إبراىيم حسن أحمد               

كمييييييية التربييييييية/ جامعيييييية الخرطييييييوم                                             
151 
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 السودان
 الصفحة عنوان البحث ر.م

8 

ي واالجتميياعي  فييي المييدارس الثانوييية المشييكالت التييي تواجييو اإلخصييائي النفسيي
 بمدينة زليتن

 ليمى محمد العارفد.                                               
 جامعة المرقب / كمية اآلداب                                            

195 

9 

 التربية الصحية وتعزيز اتجاىات األفراد نحو السموك الصّحي
 بد السالم كريمةد. نايت ع

  جامعة تيزي وزو / الجزائر
213 

11 

 المدرسة البنائية وتكنولوجيا التعميم النشط بين النظرية والتطبيق العممي
 د. مصابيح محمد                   

 الجزائرالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي / /  تيسمسيمت

233 

11 

 نغازي في ضوء بعض المتغيراتالشفافية اإلدارية لدى قيادات جامعة ب
 عبير أنور رضواند. خديجة أحمد بحيح    د. سالم عبد السالم رحومة    د. 

  قسم التخطيط واإلدارة / كمية اآلداب/ جامعة بنغازي

252 

12 

 إذاعات التنصير "أنموذجًا" والدعوة اإلسالميةاإلعالم الجديد 
 عبد الحميد إبراىيم سمطان       

 جامعة المرقب / كمية اآلداب / الخمس                                       
288 

13 

التييأثير البيئييي لممييواد المسييتخدمة فييي التصييميم الييداخمي عمييى جييودة اليييواء فييي 
 الفراغات المعمارية

 أ. إيمان محمد فرج   أ. حامد شعبان القبالوي    د. منى عبد السالم الشامس
 جامعة طرابمس /كمية الفنون واإلعالم   

317 

14 

 الفن واإلنسان
 د. نائمة المحمودي                                   

 كمية التربية / جامعة طرابمس

336 

 الصفحة عنوان البحث ر.م

15 

 (البحث والتطوير في ظل االقتصاد المبني عمى المعرفة )رؤية تحميمية
 د. حنان الصادق بيزان                                                   

 األكاديمية الميبية / طرابمس  
356 

 375 البحث العممي في الوطن العربي الواقع واآلفاق )الجميورية الجزائرية نموذجًا( 16



 

 مجلة كلٌة التربٌة طرابلس

 "343/2016رقن اإليداع في دار الكتب الوطنية "

ISSN2410-9150 رقم التصنيف الدولي   

 

 د. بن الشيخ حكيم                                          
 جامعة الدكتور يحي فارس / الجزائر

17 

تجييارة اإللكترونييية بالمنظمييات الميبييية دراسيية مسييحية بشييركة متطمبييات تطبيييق ال
 الخطوط اإلفريقية

 أ. أبو بكر مختار قاباج                               
 كمية التربية / جامعة طرابمس                                 

396 

18 

 دراسة تشريحية ونسيجية لوسادة قدم القندي
 د. سالوة أبو سرير                                                                    

 كلية العلوم / جاهعة طرابلس                                                              

419 

19 

فيي  (Olea europaea. Lذبيول أشيجار الزيتيون ) حصر لحيدوث وشيدة ميرض
 غرب ليبيا  مناطق شمال بعض

مر عمران    د. عمي أبو القاسم العاقل   أ. د. الزروق أحمد الدنقمي           أ. البي ع
 مركز البحوث الزراعية / وزارة الزراعة           كمية الزراعة / جامعة طرابمس

453 

21 

( ألوسيياط غذائييية مختمفيية Olive cakeتييأثير إضييافة الفيياتورة )جفييت الزيتييون 
 Pleurotus ostreatusعمى نمو الفطر المحاري 

 أ. صالح السموقي            أ. ابتسام كريم  أ.ىناء الحاراتي   أ. ربيعة الكوت
 كمية العموم/ جامعة طرابمس              كمية التربية/ قصر بن غشير/ جامعة طرابمس                              

446 
 

21 

يييية خيييالل الوجيييود تيييأثير أوضييياع إييييالتي الجزائييير وتيييونس عميييى الحركيييية التجار 
 العثماني

 أ. مشوشة سمير                                        
 جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية / قسنطينة 

456 
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 ( 11العدد ) 

 الباحث  عنوان البحث م ر.

1 

القاعدة الفقهية " الرخص ة تناط بالهك " دراسة 
 تحميمية
 

 

 ي د. مصطفى عمي الجهان
 أستاذ مهارك .جامعة طرابمس. كمية التربية 

2 

في  امإسهامات التعميم العالي في تحسين جودة التعميم الع    
 ليبيا

)دراسة ميدانية لتقويم األداء التدريسي لمعممات التعميم األساسي 
 خريجات كميات التربية(

 

 البهير الهادي القرقوطي             د . 

 د. فتحي محمد مادي
 د.ناصر فرج المهباط                  

 أ. نجم الدين الطاهر الفتحمي    
 

3 

أسباب العنف المدرسي ومظاهر  السائدة في مدارس التعميم الثانوي 
 بمدينة بننازي

 
 

 رمضان سعد كريم د.
 د. ابتسام عمى حمزة العبار 

4 
واقع استخدام التعميم اإللكتروني في مدرسة النور  

 لممكفوفين
 

   . عيسى حسن غحم د
                      د. نجاة أحمد القاضي 

5 

نحدددددو استراتيجية واقعية ةندماج الفئات الخاصة في 
 المدارس العادية

 
 

 د . بهير الهادي القرقوطي
 عضو هيئة التدريس كمية التربية / ط

6 

"مدى استخدام معممي مدارس التعميم األساسي 
 ط "لمهارات التعمم النه

 

 
      فتحي محمد مادي العباني       د.

 فوزية الهدي الكيشأ.

 القيمة التربوية لمعب في رياض األطفال 7

 
 أمال الباها
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8 
 البعد اةجتماعي لمنة

 د . مختار محمد سالم 

9 
 التربية اإلعحمية والمجتمع اإلسحمي

 

 د. عمر عبدالرحيم أحمد ربابعة
ردن/ كمية عجمون جامعة البمقاء التطبيقية األ
 الجامعية

 

11 

المكتبات الرقمية "دراسة في المفهوم واألهداف 
 والسمات"

 

 د. محمود عمي كعبور
 -قسم المكتبات والمعمومات كمية اآلداب

 جامعة طرابمس

11 

التعميم اإللكتروني  وأثر  في كفاءة العممية التعميمية  
 "دراسة ميدانية عمى طحب جامعة طرابمس"

 

 وبكر مختار قاباج        أ. اب
 أ. حسين العريفي الزرقاني    

 

12 
 العناصر التيبوغرافية ودورها في اإلخراج الصحفي

 

 د.عمران الهاهمي المجدوب

 

13 
  "مدخل إلى الفترة الكحسيكية"النقد األدبي الكحسيكي 

 

M. Ahmed . R. Habib 

University of Musrata- Libya 
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 ( 12العدد ) 

 عنوان البحث ر.م
الصفح

 ة

1 

بميبيا وعحقت   مسحت  ةانتهار داء المقوسات القندية عند النساء الحوامل في مدين
 .جهاضباإل

 . سارة عبد العزيز بن زقحم       قسم األحياء / كمية التربية /جامعة طرابمس                  أأ

 / كمية العموم /جامعة طرابمس د. محمد عبد السحم السوقي   قسم عمم الحيوان

7 

2 

 

 طفالعشل الفطزٌاث المزافقت لشعز فزوة رأص األ

 أ. أمال مصطفى انبٍه   أ. الطاهز علً المصزي    أ. هدى مٍالد بن سائد

 طزابلض –كلٍت التزبٍت \قسم األحٍاء

 لٍبٍا \طزابلض

21 

3 

  . " David Ausubelالتعمم ذي المعنى "التعمم من وجهة نظر نظرية 
 الحسينيأحمد مسعودة مفتاح  د.

 قسم التربية وعمم النفس /كمية التربية/  جامعة طرابمس_ ليبيا    

13 

4 

 عمي أهجار الزيتون   -Verticillium dahlia-مرض ذبول الفرتيسيميوم

 بمحافظة المرقب

 مركز البحوث الزراعية بالمنطقة النربية  -قسم وقاية النبات  عمر عمران البي
 جامعة طرابمس  -كمية الزراعة -قسم وقاية النبات     الح الهادي الهريفص

 جامعة طرابمس -كمية الزراعة -قسم وقاية النبات        خميفة حسين دعباج

64 
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 ( 13العدد ) 

 الصفحة عنوان البحث ر.م

1 

 ضرُب المَثل في الّسّنة الّنبوّية: دراسٌة في الِحَكم والنايات
 صحيح البخاري مختاراٌت من

 أ. أحمد عبد الحميد الضبع
 جامعة طرابمس-بكمية التربية طرابمس 

 

10 

2 

 دراسة وصفية تحميمية اةتجا  النفسي في البحث األسموبي

 د. أزهار عمر الساعدي

 جامعة طرابمس –كمية اآلداب  –قسم المنة العربية                         

30 

3 

 اسم الهابيمفهوم الخيال عند أبي الق
 في كتاب  ) الخيال الهعري عند العرب (

 د. صفاء امحمد فنيخرة
 الجامعة األسمرية –كمية المنة العربية 

52 

4 

 الهيخ محمد عميش وجهود  في النحو 

 من خحل كتاب  في النحو موصل الطحب إلى منح الوهاب.
 أ.ابتسام عمي محمد األحول

ة طرابمسكمية العموم الشرعية بتاجوراء/ جامع  

69 
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5 

 استراتيجية الخرائط المفاهيمية ودورها في التعمم

 الحسينيأحمد مسعودة مفتاح  د.

 جامعة طرابمس_ ليبيا

قسم التربية وعمم النفس ط /-كمية التربية  

86 

6 

 جمة من المنة اإلنجميزية الى المنة العربية لمفصل السابع بعنوانتر 

( 100لمطمبة العرب من الصفحة )ة اإلنجميزية المن) اختبار المنة ( من كتاب تدريس 
 ( تفليف د. محمد عمى الخولى.118وحتى الصفحة )

 ترجمة : د. محمد عاشور الشريف

 قسم المغة اإلنجميزية / كمية التربية /طرابمس

311 
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 حصر البحوث املنشورة باللغت اإلجنليزيت

 
 ( 1العدد ) 

 عنوان البحث اسم الباحث رقم 
1 S.K . Shakshooki . 

Mahamoud F . 
Farhat M . B NAILI 

S. O abudher  

Lntercalation of 6 – Methyluracil Barbituric 
Acid , 2,5 – Dioxpepirazine and pepirazine lnto 

a – Vanadyl phpirazine and a- Zirconium 
phosphate. 

2 M . R . El – Tabi E . 
E .Eishereafy 

Eifituri Elakkari 
Eihamassi Ali  

Conductometric studies on co substited 
ferrites 

3 Khalid Shamkhi Al 
Zubaidy  

The Noun phrase  

4 Prof Dr . Muftah A. 
okasha  

Dr . salsh M. Najim 

Salinity tolerance and osmoregulatory 
functions of nybrid tilapia ( oreochromis 

MMossambicus xO. Niloticus ) Gills in 
Response to Abrupt and Gradual Transfer   

5 ALI f. KHAMIS 
Amad N. Mathkor 

Ali R. Mahmmod 

Complex Formation between Transition Metals  

6 M. Ed : sadig 
yawar  

Foreign Langusge Testing 

7 Dr . Najemedin 
guma Haribash  

Lnvariant Measure  for a Dynamical systems , 
Generated by partial Differential Equation  
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 ( 2العدد ) 

 عنوان البحث اسم الباحث رقم 
1 Elfituri Elakkari  

Elhamassi Ali  
M; R ; EL ‘ Talbi 

A : Etorki ; M: b : Salaem  
A . M . Rhuma  

  A. Mashaly 
 

Further Conductivity studies on 
mixed natural – synthetic Rubber 

2 Ali . F.KHAMIS . Amad . N . 
Mathk, Ali . R. Mahmmod & 

Abdurrhman M. Rhuma 

Complex Formation of Divalent 
Metal lons with Uridine 5-o- 

Thiomonophate or Methyl 
Thiophosphate . Com Stabilities 

with Those of the parent 
phosphate Ligands 
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 ( 3العدد ) 

 عنوان البحث اسم الباحث رقم 

1 Dr.Mehdi Ali Alwan  Some Factors Affecting 
The Academic 

Achievement ln 
physics Among High 
School Students in ( 

Suk ElGuma ) Tripoli . 

2 Dr. Shaban  Aldabbus Encountered by Some 
Arab postgraduate 

Student in Using the 
English Language 

Communicatively  

3 Dr . Najemedin 
Haribash 

Delayed von Foerster 
integro – differential 
EQUATION ,=. WITH 

MULTIDIMENSIONAL 
SPACE 

4 Dr. Omar M. Amer VARIABLE LASER BEAM  
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 ( 4العدد ) 

 عنوان البحث اسم الباحث  رقم
1.  Omar M.Amer Laser beam waist and its position 

2.  Taher Abourghiba Determination of the contribution of 
arbuscular mycorrhizal fungsl mycelia ( AMF ) 

to the resbiratoy release of soil  

3.  Abdussalam 
ANNAJEH 

Reading for combrehension and conjunctions 
theories skill and strategies 

4.  Shaban Aldabbus Classroom interation a case study in tow 
Libyan primary schools  

5.  ALBASHIR Ahmed Tripolitanian Arabic : An investigation in the 
phonology of the dialect spoken in the city of 

TRIPOLY – Lipya  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلة كلٌة التربٌة طرابلس

 "343/2016رقن اإليداع في دار الكتب الوطنية "

ISSN2410-9150 رقم التصنيف الدولي   

 

 ( 5العدد ) 

 عنوان البحث اسم الباحث رقم 
1 Dr Elagel 

Alim,Fazi  
Dr Adam and 
Hatem youns 

Dissases of citrus Libya 

2 Dr Habiba ALI 
Jaafari d  
Dr sassia Omar 
REGEAI 

Toxic effects of Carbon 
tetrachloride ( CC14 ) on 
kidney and liver tissues of mice  

3 Dr. Mohamaed F. 
Wahedi 

Autoimmunity 

4 Dr . Ali Elmojahed Writing Research projects 
Opportunities and Challenges 

5 Dr. 
Gurusolmonraju 
Katru  
Dr. M.F. Sassi 
Dr. S .y .A. Al- 
Dahash 

Efficacy of CnRH, Hcg . and 
progesterone in the Treatment 
of Repeat Breeder Freeder 
Friesian Cows 
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 ( 6) العدد  

 عنوان البحث اسم الباحث  رقم 
1 Omar M.Amer  Laser Beam Transformations : Theory and 

Experiments 

2 Najemedin G. 
haribash 

On The Ergodic Property Of Dyanamicel 
System Generated By Nan Linear Lasota 
Equation 

3 Shaban M. 
Aldabbus  

Teaching yonng Learners ( theories and 
principles ) 

4 Ali A.Elmojahed Teaching English as Additonal Language at 
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