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  د. نبيلة علي عبد هللا ** د. سامي سليمان حامد*
 طاهر

ة  ببلدي  عامدور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري بمدارس التعليم ال
 بنغازي

 "دراسة بعض عناصر اللياقة البدنية لدى حكام كرة القدم بليبيا" . ونيس سليمان عبد الرحيمد
  حة علي رمضانأ. صال  **   د. حامد المبروك صالح *

 الترهوني
 صراتةم -مستوى الطموح لدى عينة من طالب كلية التربية  

 أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي الرضا الوظيفي لدى ف اطمة عبدهللا ميالد الطيرةأ. 

 رجة  المديناالحتياجات التدريبية لمعلمات رياض األطف ال من وجهة نظرهن في م أ. إيمان عبد الرحيم عباس

د. حميدة عبد السالم   ** د. علي عمر بولطيعة*
 األوجلي

 الصحة النفسية لدى المسنين المقيمين بدار الرعاية والمقيمين مع أسرهم
 )دراسة مق ارنة(

 ةْمعَ األَْبنِيُة الصَّْرِفيِ ُة َوَدالالُتَها ِفي ُسورَِة اْلجُ  أ.َعْبُدهللِا َسِعيُد َعِلي
* Dr.Noura Radwan Maznouk  **

Dr.Ghiath Abdulrahman Almaarati 
***Rafee 

 
Forming a transistor test circuit by using  555 timer 

  سبي ةالنو الطلب  ات ال جديدة ف ي االس  تئناف المب   دأ ب ين اإلط  الق   محمود بالحسن محمدأ. 
 " دراسة في الق انون الليبي"

د.  قمر  **   د. فريحه مفتاح الجنزوري*
د. مريم بيد هللا  ***   الزمان عبد الغني

 الحجازي

دى  لعربية  ال  تصور مقترح لمعالجة جوانب القصور في الفهم القرائي لدروس اللغة
 تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدينة المرج

 رؤوس األصالب نموذجا ألراضي الوقف  في كيرينايكا د. مفتاح عثمان عبد ربه
لمين  ر المعنظ  متطلبات إدارة األزمة التعليمية في المدارس االبتدائية من وجهة عبد الق ادر صالح عيسىأ. 

 والمعلمات
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 الحسبة ببالد ما وراء النهر في العصر الساماني د. علي محمد سعد أحميدة
 م(999-874ه/261-389)

 دور التعليم في النهوض بالحضارة العربية اإلسالمية دالل مفتاح الفيتوريد. 
 موقف والة طرابلس الغرب من التغلغل االيطالي بالوالية دل فرج األزرق ** د. خالد حمد سع* د. عاد

1876 – 1912 
تعليم  ارس المد  اتجاهات معلمي التربية الرياضية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في أ .محمد المهدي مراجع المبروك

 األساسي بمدينة المرج
 خليفة  * أ. مجدي صالح امراجع عبد السالم  

 زو  ر نا و بكال           مبروك ف     رج اب    أ.**  
 لخ  يد مد  *** أ.  م   حمد إب    راه     يم م   ح

اري  ء المهداتأثير برنامج تدريبي مقترح في االتجاه الالهوائي علي ف اعلية األ
 لالعبي كرة اليد بمدينة المرج

   د. صالحة محمد يونس عبد الكريم* 
 الح محمد المرتجعد. ف اطمة ص **

 الغضب وعالقته ببعض المتغيرات لدى طالب الجامعة

الض   غوط    مستوى  خفضف اعل    ية برنام    ج تدريب ي ق ائم على تقنيات االسترخ   اء ل د. سل   يمة زوب    ي
   يايب التالي  ة للصدم    ة لدى األطف        ال النازحي      ن في ل

 تصنيف شبكة الشوارع في مدينة البيضاء د.الصالحين مفتاح الحسنوني
 ) دراسة في جغرافية النق ل الحضري (

د. رمضان  **   د. فرج امبارك حامد *
 القرنشاوي

 األخالق في عصر العولمة

د. مصيونة أمحمد  **   د. خميس العبيدي* 
 بوبكر الف اخري

 جدلية العالقة بين اللغة والفكر

Dr. Zeinab BEN SAOUD L’enseignant : Un modèle pour la société 
 

 المصري منصور فضل هللا المصري
 النصُّ المسرحيُّ بين الفصحى والعامي ة

 دراسة نقدي ة في نصوص مختارة
 للكاتب علي ناصر

د.محمد  **   د. سالم بوبكر محمد شعيب* 
 فتحي فرج الزليتني

 التشغيل وتنظيم سوق العمل  تنمية الموارد البشرية ودورها في دعم

 صراع القيم في ظل التغير االجتماعي بالمجتمع الليبي د. محسن محمد سعيد
التغير البيئي لمستجمع مياه بركة أم المخالي بحوض الغريق شرق مدينة المرج    **  أ  سعد رجب حمدو لشهب*  
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أ. حمزة  ***أ  السنوسي صالح علي بن حمد  
 محمود صالح

 ليبيا

 الدالالت التق اربية بين مفهومي الديمقراطية والشورى د. أشرف حافظ يوسف عبد الرازق
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