
 

  مجلة كلية الفنون اإلعالم
  Faculty of Media and Arts Journal 

  

  

  مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن   
  اإلعالم بجامعة مرصاتةو كلية الفنون       

  

  
  

  تنرش البحوث والدراسات العلمية يف 
   اإلعالمو ون علوم الفن

  

  

  

  

  م2019 ديسمرب  -  ثامنالعدد ال
  

  الرابعةالسنة 
  

  

  



  جامعة مرصاته  مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الفنون واإلعالم - 2019 ديسمرب – ثامنالعدد ال -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

2 
  

  

  

  اإليداع
  

  الفنون واإلعالم- جامعة مرصاتة 
  مجلة كلية الفنون واإلعالم

  
  م210/2016رقم اإليداع املحيل: 

  ليبيا –دار الكتب الوطنية بنغازي 
  
  

  الرقم الدويل:       

ISSN 2523-272X (Online), ISSN 2523-2711 (Print(  

  
  Faculty of Media and Arts Journal 

 

  
  جميع الحقوق محفوظة ملجلة كلية الفنون واإلعالم

  

  

  

  

  



  جامعة مرصاته  مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الفنون واإلعالم - 2019 ديسمرب – ثامنالعدد ال -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

3 
  

  

  مجلة كلية الفنون واإلعالم
 

عن كلية الفنون  اث ودراسات الفنون واإلعالم تصدرمحكمة تعنى بأبح مجلة نصف سنوية
  .ةواإلعالم جامعة مرصات

  
  

  املرشف العام
  فتحي محمد اميمة .د

  

  رئيس التحرير
  مفتاح محمد اجعيه  د.

  
  

  مدير التحرير
  عيل الرسيتي معز  .أ

  

  

  املراجعة اللغوية
  ميالد ابوسكساكة نأ. حنا

  
  

  
  

  

  

  

  



  جامعة مرصاته  مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الفنون واإلعالم - 2019 ديسمرب – ثامنالعدد ال -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

4 
  

  

  الهيئة االستشارية:
  
  

  ليبيا -عالم جامعة مرصاته كلية الفنون واإل   د/ فتحي محمد اميمه 

  ليبيا -اآلداب جامعة الزيتونة كلية   أ. د/ عابدين الدردير الرشيف 

  ليبيا -كلية اآلداب جامعة الزيتونة   صفرأ. د/ محمد عيل األ  

 محمد جربيل بن طاهرد/  

  لياس خرضإحمد أ د/ 

  ليبيا –كلية الفنون واإلعالم جامعة مرصاته 
  ليبيا –كلية الفنون واإلعالم جامعة مرصاته 

  ليبيا -جامعة مرصاته عالم كلية الفنون واإل   عيل حامد هاروند/  

 بن يوسف ةأ.د/ نبيل 

 دجرة عبد اللهد/ حسن  

   

  الجزائر –جامعة مولود معمري 
  اليمن -جامعة الحديدة

  
  

     

     

  

  

  

  

  



  جامعة مرصاته  مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الفنون واإلعالم - 2019 ديسمرب – ثامنالعدد ال -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

5 
  

  الفهرس
  
  

  
  
  

 الصفحة املوضوع

 6  قواعد النرش باملجلة

 7 كلمة العدد
مقرتح لتحديث مقررات التصوير التليفزيو� واإلضاءة بقسم الفنون اإلذاعية  �وذج األول:البحث 

  حامد املقري       حمدمد.                للكام�ات.والتليفزيونية يف ضوء التطور الرقمي 
                                                                                     

9-38 

 ية    طالب كليات اإلعالم لشبكات التواصل االجت�عي وعالقته باملشاركة الطالب استخدام الثا�:البحث 
   د. سليمة حسن زيدان     د. مفتاح محمد اجعيه بلعيد                                  

 

39-54 

 وعرض الجسدالصورة قيم  الغنائية العربية ب� تكريس الفضائيات قنوات الثالث:البحث 
  موىس بشارة محمد أحمد د. عبد العزيز   

55-70 

   تحليل الخطاب اإلعالمي للصحف الليبية الرابع: آلياتالبحث 
                                                                             د. خالد أبوالقاسم غالم د. حمزة امحمد الثلب                                                                           

71-88 

                          د. خالد سا� عبدإله    التلفزيون عىل عملية التنشئة االجت�عية للطفل أثرالخامس: البحث 
 

89-111 

تعليم اإلعالم يف كليات الفنون واإلعالم بجامعتي الزيتونة ومرصاتة يف ضوء تطبيق  واقع: السادسالبحث 
  الفرجا�                معز الرسيتي أ. ك�ل                                               معاي� الجودة الشاملة. 

113-128 

املسترشق� املعارصين  يف لوحاتسالمي التوظيف الج�يل للفن اإل  - السابع:البحث   
  د. نجالء عيل الصادق املقطوف                                                                                            

129-152 

  .أثر الثقافة املجتمعية عىل خصوصية التصميم الداخيل ملنزل األرسة - الثامن:البحث 
صالح الدين الفيتوري                                                                                                    

  الورفيل
  

153-171 

  رصدها يف س�ته الذاتية الكمييل) ك�املرسحية للفنان (إبراهيم  التاسع: التجربةالبحث 
  يوسف رشدان أ. عيل                                                                                                           

173-194 



  جامعة مرصاته  مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية الفنون واإلعالم - 2019 ديسمرب – ثامنالعدد ال -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

6 
  

  واعد النرش باملجلةق
يف مجـال الفنـون واإلعـالم ها، التي � يسـبق نرشـ ترحب املجلة بالبحوث والدراسات العلمية              

 وكافة العلوم ذات الصلة به.
تنرش املجلة مراجعات وعروض الكتب العلمية يف شتى صنوف املعرفة املتعلقة بـالفنون واإلعـالم، كـ�  

 نشطة العلمية يف مجال الفنون واإلعالم.واأل  والندواتعن املؤ�رات  اً تنرش تقارير 
 Simpifiedوبخـط  A4 تقدم البحوث والدراسات والعروض باللغة العربيـة مطبوعـة عـىل ورق - 1

Arabic و ،للبحوث العربيةTimes New Roman  نجليزيـة وبحجـم للبحوث املكتوبة باللغـة اإل
صـفحة عـىل أن تكـون املسـافة بـ�  25يزيد حجم البحث عـن  أالعىل  ،للعناوين 16للم� و 14
 .1.5سطراأل 

ــع صــفحات البحــث هامشــ - 2 ــرتك يف جمي ــ اي ــدرة اوســفلي اعلوي ــة  ،ســم)2.5( ق وهــوامش جانبي
 سم).2.5(قدرة

 ،CDلكرتونيـة عـىل إىل نسـخة إإضـافة  ،تتلقى املجلة ثالث نسخ من البحث مطبوعة بالكمبيوتر - 3
عىل أن يكتب اسم الباحث وعنوان البحث عىل غالف مستقل، ويشار إىل املراجع يف املـ� بأرقـام، 

 يف نهاية البحث بشكل متسلسل. ة املراجعترد قا�
 البحوث للتحكيم  العلمي، واألبحاث التي ال تقبل للنرش ال ترد اىل أصحابها.تخضع كل  - 4
 :تيةيلتزم الباحث برتتيب البحث وفقاً للخطوات اآل  - 5

  :كلمة.خمس عرشةيتجاوز ( الأ وىل من البحث برشط يف الصفحة األ العنوان  يكون أن العنوان ( 

 : أن و ) كلمة 250ال يتجاوز(أ  العنوان وينبغييكون امللخص يف البداية بعد  امللخص باللغة العربية
 يتبعه الكل�ت املفاتحية التي ال تقل عن ثالث كل�ت.

  يتقدمـه عنـوان البحـث باللغـة و ،نجليزية : يأ� يف نهاية البحـث بعـد املراجـعامللخص باللغة اإل
التي ال  ،احيةتالكل�ت املف متبوعاً،يكون وأن  ،) كلمة250بحيث ال يتجاوز ( ،نجليزبة وامللخصاإل 

 تقل عن ثالث كل�ت.

 مقدمة،رف عليهـا يف البحـث العلمـي وتتضـمنيلتزم الباحـث باتبـاع الخطـوات املنهجيـة املتعـا، 
وحـدوده  ،وعينتـه ،ومـنهج البحـث ،أو الفرضـيات إن وجـدت ،والتساؤالت ،هدافواأل  ومشكلته

املستخدمة يف البحث ثم عـرض دوات جمع البيانات واملفاهيم واملصطلحات أ الزمانية واملكانية  و 
 .  وقا�ة املراجع ،النتائج وخالصة البحث

 �:رابط اآل اليقوم الباحث بوضع بحثه يف القالب املوجود �وقع املجلة عىل - 7
http://www.misuratau.edu.ly 

 الرشوط .يلتزم الباحث بتعبئة الن�ذج املرفقة بهذه -8
   :�تتلقى املجلة املراسالت عىل العنوان اآل -9

  ليبيا-جامعة مرصاته –كلية الفنون واإلعالم   -10
 mediajournal@media.misuratau.edu.lyلكرتو�:إبريد 

  0913726433/   051-5224878هاتف :  لالستفسار       
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  كلمة العدد
  

  

واتصالية غ�ت الكث� من قواعد العملية االتصالية م� أفرز شهدت السنوات األخ�ة ثورة معلوماتية 
أشكاال عدة من فنون االتصال وطرق التواصل؛ األمر الذي أسقط السيطرة عىل االتصال وتبادل 

املعلومات، بل تعرضت العملية االتصالية يف حد ذاتها إىل تغ�ات جوهرية؛ فتحول املتلقي إىل مرسل 
واطن الصحفي الذي �كنه النقل املبارش لألحداث من جهازه املحمول، وصانع لألخبار، وظهر امل

واجتاحت شبكات التواصل االجت�عي جميع رشائح املجتمع وولجت إىل املجاالت كافة حتى أضحت 
مصادر معلومات تنقل عنها أكرب املؤسسات اإلعالمية وتحول العا� إىل قرية عاملية يتبادل فيها الناس 

املسموعة واملرئية املسجلة والحية ، هذا التغي� يستوجب مواكبة بحثية تشخص أبعاده  الصور واملقاطع
  وتسرب غوره وتنقب يف تأث�اته وترشح مجاالته وعنارصه .

  

ومجلة كلية الفنون واإلعالم وهي تسترشف هذا التغي� وترقبه بع� البحث والتحليل، تدعو جميع  
الباحث� واملهتم� بالبحث العلمي إىل مواصلة البحث والتواصل معها لنرش ابحاثهم يف كل املجاالت 

  د البحثية.اإلعالمية والفنية والعلوم ذات العالقة وترحب بكل الجهو 

                                                      

  

  رئيس التحرير




