
  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة - مجلة كلیة الفنون واإلعالم

 

  مجلة �ل�ة الفنون اإلعالم

  

  

  تصدر عن  نصف سنوية ة حمكمةجملة علمي  

  صراتةجبامعة م كلية الفنون اإلعالم      

  
  

  تنشر البحوث والدراسات العلمية يف 

   ون اإلعالمعلوم الفن

  

  

  

  

  م2017 یونیو  -العدد الرا�ع

  

  ةن�السنة الثا

  

  

  

  



  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

  

  

  

  اإلیداع

  

  جامعة مصراتة /الفنون واإلعالم

  مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم

  م210/2016رقم اإلیداع المحلي: 

  لیب�ا -دار الكتب الوطن�ة بنغاز� 

  

  

  

  جم�ع الحقوق محفوظة لمجلة �ل�ة الفنون واإلعالم

  

  

  

  

  

  

  



  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

 جملة كلية الفنون واإلعالم

عن �ل�ـة اث ودراسـات الفنـون واإلعـالم تصـدر مح�مـة تعنـى �أ�حـ نصف سنو�ةمجلة 

  .ةالفنون واإلعالم جامعة مصرات

  

  املشرف العام

  دمحم جبریل بن طاھر .د

  

  رئيس التحرير

  د .  مفتاح دمحم اجعیھ                             
  

  

  مدير التحرير

  معز علي السریتيأ.

  

  

 املراجعة اللغوية

  اقمیع مفیدة                                 

  

  

  

  

  

  



  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

  :الهیئة االستشار�ة

  لیب�ا -عالم جامعة مصراته إل�ل�ة الفنون وا  د/ فتحي دمحم ام�مه 

  لیب�ا -�ل�ة اآلداب جامعة الز�تونة   أ. د/ عابدین الدردیر الشر�ف 

  لیب�ا -�ل�ة اآلداب جامعة الز�تونة   أ. د/ دمحم علي االصفر 

 د/ عبدالمجید الخطیب 

  احمد ال�اس خضرد/ 

  لیب�ا –عالم جامعة مصراته �ل�ة الفنون واإل

  لیب�ا –عالم جامعة مصراته واإل�ل�ة الفنون 

  لیب�ا -عالم جامعة مصراته �ل�ة الفنون واإل  علي حامد هارون د/  

 أ.د/ لیلى دمحم عبدالمجید 

 أ.د/ نبیله بن یوسف 

 د/ حسن عبدهللا دجرة 

   

  مصر –عالم جامعة القاهرة �ل�ة اإل

  الجزائر –جامعة مولود معمر� 

  ال�من -جامعة الحدیدة

  

     

     

  

  

  

  

  

  

  



  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

  الفهرس

 الصفحة الموضوع

 9- 8  �المجلة قواعد النشر

  �لمة العدد

 
10 

 واقع استخدام اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات في :ولال�حث األ 

  أ. د/ دمحم علي االصفر ال�حث العلمي في ظل الظروف الس�اس�ة اللیب�ة 

 

11 -41 

 قضا�ا اإلرهاب من وجهة نظر اإلعالمیینمعالجة  :نيال�حث الثا

  دمحم شرف هاشم د. يـانـدنـك الـلـمـد الـبـعد. (دراسة للقائم �االتصال)ال�منیین

  

 

42 -86 

 من الحرب على العراق  نماذج :األمر���ةالدعا�ة الس�اس�ة  :ثالثال�حث ال

         د. دمحم جبر�ل بن طاهر    وأفغانستان

 

87 -108 

          التحد�ات األساس�ة ألوجه استخدام النص الرقمي :را�عال�حث ال

  د. علي أحمد الیز�د� الحاور�     أ.د. أمین عبدهللا دمحم حسین الیز�د�

 

109 -139  

اتجاهات طل�ة الجامعات األردن�ة نحو صورة المرأة :  خامسال�حث ال

 دراسة مسح�ة)(  اإلعالنات �ما تع�سها القنوات الفضائ�ة العر��ة في

  د. علي عبد هللا الغزو   ولید دمحم عمشه  د.   د. رسم�ة دمحم الشقران

140 -172 



  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

 الصفحة الموضوع

 

  

  التأثیرات اللون�ة والملمس�ة لمعالجة األسطح الخزف�ة  :دسال�حث السا

د. أحمد عبدالنبي نجو� علي عبود  .د   د . عبدالمولي علي البهلیل

    إیناس الناطوح .  أ   الشرقاو� 

  

173 -201 

اعتماد الجمهور اللیبي على   العوامل المؤثرة على ال�حث السا�ع:

  .  األزمات ش��ات التواصل االجتماعي �مصدر للمعلومات في أوقات

   . د. سل�مة حسن سعد ز�دان  

202-224 

  اتجاهات الش�اب اللیبي نحو التسوق عبر اإلنترنت ال�حث الثامن:

  د. آمنة دمحم عبد القادر القندوز
225-256 

  

  

  

  

  

  

  



  م 2017یونیو  -العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم 

     

8 
  

  :اعد النشر �المجلةقو

ذات الصـلة بهـا  العلـومو�افـة  عـالمترحب المجلة �ال�حوث والدراسات العلم�ة في مجال الفنون واإل

 التي لم �سب� نشرها.

تنشر المجلـة مراجعـات وعـروض الكتـب العلم�ـة فـي شـتى صـنوف المعرفـة المتعلقـة �ـالفنون   - 1

عــالم، �مــا تنشــر التقــار�ر عــن المــؤتمرات والنــدوات واالنشــطة العلم�ــة فــي مجــال الفنــون واإل

 عالم.واإل

 Simpifiedو�خ�  A4تقدم ال�حوث والدراسات والعروض �اللغة العر��ة مطبوعة على ورق  - 2

Arabic ل�حــوث العر��ــة ولTimes New Roman  لل�حــوث الم�تو�ــة �اللغــة االنجلیز�ــة

علـــى أن  صـــفحة 25للعنـــاو�ن علـــى ان ال یز�ـــد حجـــم ال�حـــث عـــن  16للمـــتن و 14و�حجـــم 

 .   1.5تكون المسافة بین االسطر

 سم).2.5سم) وهوامش جانب�ة (3یترك في جم�ع صفحات ال�حث هامش علو� وسفلي ( - 3

ضــافة الــى نســخة الكترون�ــة علــى إ ســخ مــن ال�حــث مطبوعــة �ــالكمبیوترتتلقــى المجلــة ثــالث ن - 4

CDلـى الهـوامش إ ، على أن ��تب اسـم ال�احـث وعنـوان ال�حـث علـى غـالف مسـتقل، و�شـار

 والمراجع في المتن �أرقام ، وترد قائمتها في نها�ة ال�حث �ش�ل متسلسل.

 صحابها.أ�حاث التي ال تقبل للنشر ال ترد الى تخضع �ل ال�حوث للتح��م  العلمي، واأل - 5

 -یلتزم ال�احث بترتیب ال�حث وفقًا للخطوات التال�ة: - 6

 ) 15العنــوان: �حیــث ��ـــون فــي الصـــفحة االولــى مــن ال�حـــث �شــر� اال یتجـــاوز (

 �لمة.

 )لمـة أن یت�عـه الكلمـات 250الملخص �اللغة العر��ـة : و�ـأتي �حیـث ال یتجـاوز� (

 تقل عن ثالث �لمات.المفاتح�ة التي ال 

  الملخــص �اللغــة االنجلیز�ــة : و�ــأتي فــي نها�ــة ال�حــث �عــد المراجــع یتقدمــه عنــوان

) �لمــــة وأن تت�عــــه 250ال�حــــث �اللغــــة االنجلیز�ــــة والملخــــص �حیــــث ال یتجــــاوز (

 الكلمات المفاتح�ة التي ال تقل عن ثالث �لمات.
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 فــــي ال�حــــث العلمــــي  یلتــــزم ال�احــــث �ات�ــــاع الخطــــوات المنهج�ــــة المتعــــارف علیهــــا

وتتضــمن مقدمــة ومشــ�لة ال�حـــث واالهــداف والتســاؤالت أو الفرضــ�ات إن وجـــدت 

ومنهج ال�حـث وعینتـه وحـدوده الزمان�ـة والم�ان�ـة  وادوات جمـع الب�انـات والمفـاه�م 

 والمصطلحات المستخدمة في ال�حث ثم عرض النتائج وخالصة ال�حث . 

  اء أصـــحابها، والمجلـــة ال تتحمـــل أ�ـــة ال�حـــوث المنشـــورة فـــي المجلـــة تعبـــر عـــن آر

 . مسؤول�ة أدب�ة أو قانون�ة

  - �قوم ال�احث بوضع �حثه في القالب الموجود �موقع المجلة على را�� التالي:

misuratau.edu.ly.http://www 

 یلتزم ال�احث بتعبئة النماذج المرفقة بهذه الشرو� . - 7

 تتلقى المجلة المراسالت على العنوان التالي: - 8

  لیب�ا-جامعة مصراته –عالم �ل�ة الفنون واإل

   arts_mediajournal@yahoo.comبر�د الكتروني:

  0913726433/          051-5224878 هاتف : لالستفسار       
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  �لمة العدد

تصال فنون واالعلوم الض�ة نهضة �بیرًة وتطورًا سر�عًا في السنوات الماشهدت 

بین سق� الحواجز الم�ان�ة والزمن�ة أ، مما عالم �ش�ل خاص�ش�ل عام وعلوم اإل

تصال�ًا مختلفًا عما سب� ، وأسهم �ش�ل �بیر في س�ان المعمورة وأفرز مشهدًا ا

تحول العالم إلى قر�ة عالم�ة صغیرة یتواصل س�انها �ش�ل سر�ع و�امل ، هذا 

لتصل إل�ه ال�شر�ة لوال جهود علم�ة �بیرة ومتظافرة لثلة من  التحول الكبیر لم ��ن

علماء و�احثین في شتى أنواع المعرفة التقن�ة واإلنسان�ة ، فالتكامل بین العلوم الذ� 

نلمسه الیوم والتأثیر اإلعالمي واالتصالي الكبیر الذ� �شهده العالم لم ��ن ل�حدث 

متدادات العلم�ة وال�حث�ة األخر� في �اقي في المجتمع العالمي لوال اال فاعالً  اً أثر 

التي ش�لت القاعدة األساس�ة في تفسیر وم االتصال اإلنساني خاصة عل�العلوم و 

الظواهر اإلنسان�ة والطب�ع�ة ، �ل ذلك أنتج ما �عرف الیوم �القر�ة العالم�ة ، إال أن 

معي �ش�ل ح�ان على المستو� المجتانع�س في �ثیٍر من األذلك التطور المذهل 

سلبي ل�ضعف العالقات االجتماع�ة بین أفراد األسرة الواحدة مما �عني أن هذا 

التطور قرب ال�عید و�اعد القر�ب ، فقد نجد في عالم الیوم عالقات إنسان�ة �عیدًة 

جغراف�ًا ولكنها متكاملة ومتالزمة وقو�ة في الوقت الذ� نر� ف�ه العالقات اإلنسان�ة 

األسرة والمجتمع الصغیر قد ت�اعدت وضعفت �نتاج لذلك القر��ة على مستو� 

ودهم ین في �افة المجاالت لتوظیف جهیكاد�مر ، �ل هذا یدفع ال�احثین واألالتطو 

ثاره وتأثیراته في المجتمع، ولعل العلم�ة لسبر غور التطور االتصالي وعالقاته وآ

مام ال�احثین هذا ما یدفع هذه المجلة لمواصلة طر�قها من أجل فتح ال�اب أ

  تصال علمي ناجح .�غ�ة تحقی� اتصال�ة ارسین لل�حث وسبر غور العمل�ة االوالد
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