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 . يرد عليها من أبحاث وعلى استعداد لنشرها بعد التحكيم المجلة ترحب بما

 .  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 
 .   لبحوث المقدمة للنشر ال ترد ألصحابها نشرت أو لم تنشرا

 . حقوق الطبع محفوظة للكلية 

 

 

 بحوث العدد

  دراسًة وتحقيقًا  تحفة األنام بتوريث ذوي األرحام"" •

 االستفهام ودالالته في شعر خليفة التليسي •

 قراءة في التراث النقدي عند العرب حتى أواخر القرن الرابع الهجري •

     اية في النظم القرآني) نماذج مختارة ( الكن •

 حذف حرف النداء "يا" من اسم اإلشارة واسم الجنس واختالف النحاة في ذلك         •

 )أّي( الموصولة بين البناء واإلعراب •

 موج النحـــــاة في الوصــــف بــــــ)إال( •

  جامعة المرقببتقنية المعلومات ودورها في تنمية الموارد البشرية  •

 دراسة الحل لمنظومة المعادالت التفاضلية الخطية باستخدام تحويل الزاكي •

 أساليب مواجهة ضغوط الحياة اليومية لدى طالبات كلية التربية •

 عينة من المراهقات برنامج عالج معرفي سلوكي مقترح لخفض مستوى القلق لدى  •

  هجرة الكفاءات الليبية إلى الخارج •

 خمس وآثاره االقتصاديةصيد األسماك في منطقة ال  •

• Determination of (ascorbic acid ) in Vitamin C  Tablets by Redox Titration 

• Physical and Chemical Properties Analysis of Flax Seed Oil (FSO) for Industrial 

Applications 

• Catalytic Cracking of Heavy Gas Oil (HGO) Fraction over H-Beta, H-ZSM5 and 

Mordinite Catalysts 

• Monitoring the concentration (Contamination)of Mercury and cadmium in Canned Tuna 

Fish in Khoms, Libyan Market 

• EFFECT CURCUMIN PLANT ON LIVER OF RATS TREATED WITH 

TRICHLOROETHYLENE    

• Comparative study of AODV, DSR, GRP, TORA AND OLSR routing techniques in 

open space long distance simulation using Opnet 
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• Solution of some problems of linear plane elasticity in doubly-connected regions by the 

method of boundary integrals  

• Common Fixed-Point Theorems for Occasionally Weakly Compatible Mappings in 

Fuzzy 2-Metric Space  

• THE STARLIKENESS AND CONVEXITY OF P-VALENT FUNCTIONS 

INVOLVING CERTAIN FRACTIONAL DERIVATIVE OPERATOR   

• Utilizing Project-Based Approach in Teaching English through Information Technology 

and Network Support  

• An Acoustic Study of Voice Onset Time in Libyan Arabic                                                                                                     
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 .   2،  1لحج :  االيات :  ا  1
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 بتصرف .  
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 ــ دار الكتب العلمية ــــنظر : تفسير المراغي ــ أحمد مصطفى المراغي ــ منشورات محمد علي بيضون  (1

. وروح المعاني ـــ محمود األلوسي البغدادي  10/336ان .  م ـــ بيروت لبن1998ه ـــ 1418ـــ الطبعة األولى 

م .  2001ه ـــ 1422ـــالطبعة األولى ـــ ــ بيروت لبنان ضون ـــ دار الكتب العلمية ــ منشورات علي بيــ

15/251     
 .    5المنافقون : اآلية :  2
 .    51اإلسراء : اآلية :  3
 .   18لقمان : اآلية :  4
انظر : التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الحكيم ـ د. عبد العظيم إبراهيم المطعني ـ الطبعة الثانية ـ   الناشر  5

 .   2/214م ــــ   2007هـ  1428ـ القاهرة ـ مكتبة وهبة 
انظر : تفسير القرطبي ـ محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ـ تحقيق أحمد بن عبد العليم البردوني ـ الطبعة  6

  . 18/127هـ . 1372الثانية ـ مكتبة الشعب بالقاهرة ـ 
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 .                 71التوبة : اآلية :  3
                   . 16/104ر الكبير أو مفاتيح الغيب انظر : التفسي 4
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محمد بن عبد اهلل الزركشي ـ قدم له وعلق عليه مصطفى عبد  انظر : البرهان في علوم القرآن ـ بدر الدين 1

       . 2/319القادر عطا ـ الطبعة بال ـ دار القلم ـ بيروت لبنان ـ التاريخ بال .
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 .        33األحزاب : اآلية :  4
      . 29/297انظر : التحرير والتنوير  5
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