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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                                           

 

 

     



 مجلة التربوي

 العدد                                                       عالقة األخالق بالسياسة عند الفارابي

238 
 

 -  

                                                           
هـ أشتغل بالقضاء في بلدته  257التي ولد فيها سنة  أبو نصر محمد بن محمد طرخان ، المعروف بالفارابي نسبة إلى مدينة فاراب *

قبل أن  يكب على دراسة الفلسفة ، يعتبر من ابرز الفالسفة والحكماء الذين أنجبتهم الحضارة االسالمية ويطلق عليه لقب )المعلم 
حرك الفلسفة لتأخذ مجدها من جديد . الثاني ( في إشارة إلي ان المعلم االول هو )أرسطو ( فيلسوف اليونان ، وأن الفارابي هو الذي 

 . 100، ص  10هـ بدمشق . ابن خلكان ، وفيات االعيان  ج 339توفى سنة 
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