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 . ب بما يرد عليها من أبحاث وعلى استعداد لنشرها بعد التحكيمالمجلة ترح

 .  المجلة تحترم كل االحترام آراء المحكمين وتعمل بمقتضاها 
  . كافة اآلراء واألفكار المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وال تتحمل المجلة تبعاتها

 .  عما ينشر له ية األمانة العلمية وهو المسؤولالباحث مسؤوليتحمل 
 .   البحوث المقدمة للنشر ال ترد ألصحابها نشرت أو لم تنشر

 . حقوق الطبع محفوظة للكلية 

 

 

 بحوث العدد
   معالم منهج اإلمام مالك في االستدالل بأقوال الصحابة •

 أثر الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها •

 روس وأثره في المعنىــلعااختالف الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية الواردة في معجم تاج  •

 اختالف النحاة حول معنى ) ُربَّ( وحرفيته •

 اإلبداع البياني في المثل القرآني ) نماذج مختارة (   •

 ترجمته ونتاجه األدبي" عرض ونقد   1972 -1918كتاب "إبراهيم رحومة الصاري  •

  بكت البهية(جهود الهادي الدالي في تحقيق مخطوط )السعادة اأَلبدية في التعريف بعلماء تن •

  المقومات الطبيعية للسياحة ودورها في التنمية المحلية المستدامة في منطقة الخمس  •

                   مقومات السياحة التاريخية واالثرية في شمال شرق ليبيا      •

  2015وحتى  2013قراءة في نتائج مركز أورام مدينة مصراتة خالل األعوام من  •

    خ القيم األخالقية لذى األطفال بمرحلة الطفولة المتأخرة دور األسرة في ترسي •

                                                     عالقة األخالق بالسياسة عند الفارابي  •

                   جرائم العنف في المجتمع الليبي     •

 م(2011جتمع الليبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير )انعكاسات غياب األمن على التنمية  في الم •

لدى بعض من أمهات أطفال التوحد  االجتماعية( –الصمود النفسي وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط )النفسية  •

                 للتوحد بمدينة الخمسالمترددات على مركز المقريف 
 cj,aij المعامالت وتاثير قيد إضافة •

• Comparitive Study of Vector Space Model Techniques in Information Retrieva 

     for Arabic Language                                                                                  

• Electrodeposition of semiconductors CuInTe2, Thin film solar cells  

• Further Proof on Fuzzy Sequences on Metric Spaces 

• The weibull distribution as mixture of exponential distributions 

• Expressive Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Sexually Abused 

Children    

• English Students' Attitudes towards Studying English Poetry 
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• Vocabulary knowledge and English reading obstacles faced by Libyan Undergraduate 

students at Elmergib University     

• Difficulties Encountered by some Libyan Third – Year Secondary School Students in 

Forming and Using English Future Tenses   

• An Acoustic Study of Voice On Investigating the difference between the effects of 

inductive and deductive approach in teaching grammar for sixth grade students in 

Anahda primary School 

• Using Data Mining techniques in tracking the students' behavior in the asynchronous e-

learning systems                                           
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 .157 /1ينظر: مغني اللبيب 1
 .270، 269، ورصف المباني ص173، 172 /4، وهمع الهوامع 447الداني ص ينظر: الجنى 2
 .175 /3ينظر: شرح التسهيل البن مالك 3
وهو الذي يجر االسم الذي بعده لفًظا فقط، ويكون له مع ذلك محل من اإلعراب، ويفيد الجملة معًنى جديًدا 4

 .254 /2، والنحو الوافي 461، 460 /2مستقًًل. ينظر: حاشية الخضري 
 .250، 249 /1ينظر: األشباه والنظائر 5
 .156، والمنجم في األلفاظ النحوية ص156 /1ينظر: مغني الليبي 6
، وشرح 126، وشرح ُملحة اإلعراب للحريري ص166، وأسرار العربية ص156 /1ينظر: مغني اللبيب 7

 .337شذور الذهب ص
 وما بعدها. 300 /2بعدها، وأمالي الشجري وما  439حكام: الجنى الداني صينظر في هذه األ8
، واإلتقان في علوم 175، 174 /4، وهمع الهوامع 1738، 1737 /4ينظر في هذه المذاهب: ارتشاف الضرب 9

 .393، 392القرآن للسيوطي ص 
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 .174 /4، وهمع الهوامع 1738 /4ينظر: ارتشاف الضرب 1
 .139 /4المقتضب للمبرد 2

 .156، والصاحبي في فقه اللغة ص128، واللمع البن جني ص26 /8يعيش ينظر: شرح المفصل البن 3
 /2، و 81 /1البيتان من بحر الطويل، وهما لرجل من أزد سراة، وقيل: إنه لعمرو الَجْنِبّي في الدرر اللوامع 4

45. 

، أي: وإْن تطاوَل وُحرُّ الوجه: ما بدا من الوجنة، و مجللة: من التجليل، وهو التغطية، وقوله: ال تنجلي لزمان
 .81 /1زماُنها. ينظر: الدرر اللوامع 

. والشاهد فيه قوله: )وأبيَض( حيث جاءت 155 /1البيت من بحر الطويل، وهو ألبي طالب في مغني اللبيب 5

 فيه )ُربَّ( بمعنى التقليل، وهي محذوفة، وقد نابت عنها الواو بعد الحذف.
 .162 /2الكتاب 6
 .163 /2الكتاب 7
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 .1737 /4، وارتشاف الضرب 440: الجنى الداني صينظر1
 .440ينظر رأيه في الجنى الداني ص2
 .175 /4ينظر: همع الهوامع 3
 .175 /4، وهمع الهوامع 393ينظر: اإلتقان ص4
 .176 /3ينظر: شرح التسهيل البن مالك 5
 .154 /1ينظر: مغني اللبيب 6
،، وبًل نسبة 47 /2، و: 176 /1اليشكري في الدرر اللوامع البيت من بحر الرمل، وهو لسويد بن أبي كاهل 7

 .176 /3في شرح التسهيل البن مالك 
 /8، وشرح المفصل البن يعيش 176 /1البيت من بحر الخفيف، وهو ألمية بن أبي الصلت في الدرر اللوامع 8

 .177 /3، وشرح التسهيل البن مالك 30
 .177 /3ن مالك البيت لحسان بن ثابت في شرح التسهيل الب9

، رقم الحديث 211على صًلة الليل والنوافل من غير إيجاب( ص صحيح البخاري، باب )تحريض النبي 10

(1126.) 

 .178 /3ينظر: شرح التسهيل البن مالك 11
 .178 /3ينظر: شرح التسهيل البن مالك 12
 .2سورة  الحجر اآلية  13
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 .569 /2ينظر: الكشاف 1
 .2-1 /10تفسير القرطبي 2
 .442 /5تفسير البحر المحيط 3
 .443 /5ينظر: تفسير النهر الماد بهامش البحر المحيط 4
 .283تفسير الجًللين ص 5
، 155 /1، وبًل نسبة في مغني اللبيب 44 /2البيت من بحر الطويل، وهو المرئ القيس في الدرر اللوامع 6

 .658 /1وشرح التصريح 

 ( للتكثير.الشاهد فيه: )َفَيا ُربَّ( فإنَّ )ُربَّ
 .44 /2اللغة: اآلنسة: ذات اأُلنس من غير ريبة، والتمثال: الصورة، وخطها: نقشها. ينظر: الدرر اللوامع 

 .44 /2البيتان من بحر الطويل، وهما لعمارة بن عقيل في الدرر اللوامع 7

ألصل الَحدُّ، ومراده حدَُّتُه اللغة: المفرق: وسط الرأس، وهو الذي يفرق فيه الشَّعر، وفللن: ثلْمن، والغرب: في ا
 .44 /2ونشاُطُه في زمن شبابه. ينظر: الدرر اللوامع 
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 وما بعدها. 440ينظر: الجنى الداني ص1

ووجه ذلك أنَّ المادح يستقل الشيء الكثير من المدائح؛ ألنَّ الكثير منها كأنه قليل "وقال الرضي في ذلك: 2

 .288 /4شرح الرضي على الكافية  "هين في المدحبالنسبة إلى الممدوح بها، وذلك أبلغ الوج
 .444، و 443ينظر: الجنى الداني ص3
 .33 /3ينظر: معاني النحو 4
 لسان العرب ، مادة )ربب(.5
 .832 /2ينظر رأيهم في اإلنصاف في مسائل الخًلف 6
 .163 /2الكتاب 7
 .833 /2ينظر: اإلنصاف في مسائل الخًلف 8
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، وارتشاف 290، 288 /4، وشرح الرضي على الكافية 832 /2مسائل الخًلف  ينظر رأيهم في اإلنصاف في1

 .43 /2، والدرر اللوامع 27 /8، وشرح المفصل البن يعيش 154 /1، ومغني اللبيب 737 /4الضرب 
 .833 /2اإلنصاف في مسائل الخًلف 2

 .576 /9وحزانة األدب  ،442 /5، وتفسير البحر المحيط 288 /4ينظر رأيه في شرح الرضي على الكافية 3

 .43 /2، والدرر اللوامع 1737 /4، وارتشاف الضرب 442 /5ينظر رأيه في تفسير البحر المحيط 4
 .290 /4شرح الرضي على الكافية 5
 .1737 /4ارتشاف الضرب  6

 ، وبًل نسبة في أمالي186 /1، والدرر اللوامع 576 /9البيت من بجر الكامل، وهو له في حزانة األدب 7

 .71السهيلي ص
 .72ينظر رأيهما في أمالي السهيلي ص8
 .154 /1، ومغني اللبيب 292 /4ينظر: شرح الرضي على الكافية 9

 .260األزهية في علم الحروف ص10
 .136ينظر: ضرائر ابن عصفور ص11
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 .292 /4شرح الرضي على الكافية 1

 .576 /3حزانة األدب 2
 .145 /1ينظر: مغني اللبيب 3
 .72لي صأمالي السهي4
 .72أمالي السهيلي ص5
الهامش رقم  71، وأمالي السهيلي ص 270 /14، واألغاني 616 /2البيت بهذه الرواية في: الشعر والشعراء 6

 .187 /1، والدرر اللوامع 577 /9(، وخزانة األدب 5)
 .187 /1، والدرر اللوامع 577 /9ينظر قوله في خزانة األدب 7
 .156، هامش الشاهد رقم: 266 /1اإلنصاف في مسائل الخًلف: 8
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 . وصاحب الكافي هو أبو جعفر النحاس.1746 /4ارتشاف الضرب  1
 .148ينظر: التسهيل ص 2
 .376شرح ابن الناظم: ص 3
 .483 /1ينظر: شرح األشموني  4
 .1746 /4ينظر: ارتشاف الضرب  5
 .376 /1ينظر: اإلنصاف في مسائل الخًلف  6
 .484 /1، وشرح األشموني 1746 /4، وارتشاف الضرب 376 /1الخًلف  ينظر: اإلنصاف في مسائل 7
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 .378 /1ينظر: اإلنصاف في مسائل الخًلف  1
، وبًل 7 /2، وألبي الربيس التغلبي في شرح ابن السيرافي 85 /6البيت من بحر الطويل، وهو للجون المحرزي في حزانة األدب  2

 .227، ومسالك النحاة ص378 /1الخًلف  ، واإلنصاف في مسائل165 /2نسبة في الكتاب 
 .156 /2الكتاب  3
 .85 /6ينظر: خزانة األدب  4
 .1742 /4ارتشاف الضرب  5
 .164 /2الكتاب  6
 .259األزهية ص 7
 .1747 /4ارتشاف الضرب  8
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 .448الجنى الداني ص 1
 .156 /1مغني اللبيب  2
 .227ينظر: مسالك النحاة ص 3
 .238، هامش الشاهد رقم 3787 /1كتاب اإلنصاف في مسائل الخًلف ينظر هامش التحقيق من  4
 .12البيت من بحر الطويل، وهو المرئ القيس في ديوانه ص 5
 .164 /2الكتاب  6
 .226البيت بهذه الرواية في مسالك النحاة ص 7
 .28شرح القصائد العشر للتبريزي ص 8
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. وللهذلي في الجنى الداني 496 /2، والمقاصد النحوية 385إليضاح صالبيت من بحر الوافر، وهو للمتنخل في شرح شواهد ا 1

 .380 /1، وبًل نسبة في اإلنصاف في مسائل الخًلف 75ص
 .40شرح القصائد السبع الطوال لألنباري ص 2
 .302 /2ينظر: األمالي الشجرية  3
 .104 /1ينظر: اإلنصاف في مسائل الخًلف  4
ال( زيدت عليها التاء، وهذا يؤيد استدالل الكوفيين بها، ومنهم 0فذهب الجمهور إلى أن أصلها اختلف النحويون في أصل )الت(،  5

اء من ذهب إلى أنَّ أصلها )ليس(، فُقِلَبت ياؤها ألًفا، وُأبِدلت سيُنها تاء كراهَة أن تلتبس بحرف التمني، ومنهم من ذهب على أنَّ الت

، 485ذان المذهبان ال يؤيدان استشهاد الكوفيين بالنسبة لـ )الت(. ينظر: الجنى الداني صمتصلة بـ )حين( التي تأتي بعدها ال بها، وه

486. 
 .107، 104 /1ينظر: اإلنصاف في مسائل الخًلف  6
 .107 /1ينظر: اإلنصاف في مسائل الخًلف  7
 ول فيه:. وقوله: ُربَّت إنسان جزء من بيت رجز غير منسوب إلى قائل معين يق422 /7خزانة األدب  8

ر أبي زيد َيا َصاِحَبا ُربََّت إنساٍن َحَسْن، وبعده: َيسَأُل عنَك الَيوَم أو َيْسَأُل َعْن، مع خمسة أبيات أخرى، والرجز بًل نسبة في نواد
 .228، وضرائر ابن عصفور ص343ص

 .262ة ص، واألزهي68 /1، وجمهرة اللغة 333البيت من بحر الوافر، وهو البن أحمر في أدب الكاتب ص 9
 .107، 104 /1ينظر: اإلنصاف في مسائل الخًلف  10
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 .302 /2األمالي الشجرية  1
 .36، وضرائر ابن عصفور ص75 /10، وشرح المفصل البن يعيش 333البيت بهذه الرواية في أدب الكاتب ص 2

 

 .354 /4شرح شافية ابن الحاجب  3
 .354 /4المصدر نفسه  4
 .331 /10ولسان العرب )عور( ، 760 /2ينظر الصحاح )عور(  5
 .1748 /4، وبًل نسبة في ارتشاف الضرب 582 /9البيت من بحر الخفيف، وهو منسوب إلى عدي بن الرعًلء الغساني  6
 . 3/17البيت غير منسوب إلى قائل في شرح ابن عقيل  7
 .1748 /4ينظر ارتشاف الضرب  8
 .1750 /4ارتشاف الضرب  9
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