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 رؤية ورسالة وأهداف المجلة

 الرؤية:

تسعى مجلة البحوث العلمية ألن تكون الخيار األول   -
للباحثين الراغبين بنشر مقاالتهم البحثية على كافة 

 قليمية والدولية.المستويات المحلية والعربية واإل

 الرسالة:

نشر األبحاث والدراسات العلمية المتميزة واألصيلة  -
والرقي بمستوى  إليهامن الوصول  وتمكين الباحثين

البحث العلمي على كافة األصعدة المحلية والعربية 
 .واإلقليمية والدولية

 األهداف:

نشر األبحاث والدراسات العلمية وتعزيز النشر العلمي  -
والتطبيقية ي مختلف تخصصات العلوم االجتماعية ف

 لالستفادة منها محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.
الباحثين في المجاالت ذات استهداف المختصين من  -

 العالقة بتخصص الجامعة األكاديمي.

ودولياً تقديم المجلة كنموذج رائد محلياً وعربياً وإقليمياً  -
 والتطبيقية.نسانية مجاالت تخصص العلوم اإل في
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 مجلة )البحوث العلمية(

السنة  من لثانيالنصف ا من (14)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 م2022 السابعة

إفريقيا للعلوم اإلنسانية  العلية( جامعة)البحوث  منشورات مجلة

 والتطبيقية

 أسعار المجلة

 الجهات
سعر النسخة داخل 

 ليبيا

سعر النسخة خارج 

 ليبيا

 ةدوالرات أمريكي 4 د.ل 3 الطلبة

 ةدوالرات أمريكي  6 د.ل 5 المشتركون

 ةدوالرات أمريكي 6 ةدوالرات أمريكي 7 األفراد

الوزارات والهيئات 

 وما في حكمها والمؤسسات
 دوالرات أمريكية 10

 أمريكي دوالرا   12

 :تنويه

إن تقديم البحوث المنشورة أو تأخيرها في ترتيب 

الصفحات ال يعني المفاضلة لكن متطلبات التنسيق الفني هي 

التي تتحكم في هذا الترتيب. وإن البحوث المنشورة ال تعبر 

 المجلة أو الجامعة.بالضرورة عن رأي 
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 الهيئة االستشارية للمجلة

 الدولة الجامعة الكلية القسم االسم ر.م

كلية العلوم  اإلعالمقسم  أ.د. أسامة بن غازي المدني. 1

 االجتماعية

 السعودية جامعة أم القرى

 ليبيا المرقب جامعة اآلدابكلية  قسم التاريخ أ.د. أمطير سعد غيث 2

 األردن جامعة البتراء اإلعالمكلية  قسم الصحافة أبو عرجةأحمد محمد أ.د. تيسير  3

كلية العلوم  قسم الترجمة عبد هللاأ.د. جمال محمد جابر  4

 اإلنسانية

 واالجتماعية

جامعة اإلمارات 

 العربية المتحدة

 اإلمارات

 ليبيا األكاديمية الليبية مدرسة اللغات قسم الترجمة الديبد. زكية علي  5
قسم المكتبات  الدوكالي يعلأ.د.  6

 والمعلومات

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب

كلية التربية  قسم اإلعالم التربوي أ.د. علياء عبد الفتاح رمضان 7

 النوعية

 مصر جامعة طنطا

 ليبيا جامعة طرابلس كلية القانون  أ.د. عمر إبراهيم حسين 8
كلية الفنون  قسم الفنون التشكيلية هاشمأبوبكر أ.د. عياد  9

 واإلعالم

 ليبيا جامعة طرابلس

 ليبيا جامعة طرابلس كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية د. فتحي خليفة اليعقوبي. 10
كلية االقتصاد و  قسم العلوم السياسية فرج محمد نصر بن المة د. 11

 العلوم السياسية

 ليبيا سجامعة طرابل

 ليبيا جامعة سرت كلية اآلداب قسم اللغة العربية بشر عبد هللاد. فرحة مفتاح  12

كلية الفنون  قسم المسرح المقدادي إبراهيم محمد أ.د. فيصل 13

 الجميلة

 العراق جامعة أربيل

كلية العلوم  قسم العلوم اإلنسانية د. لبنى رحموني 14

نسانية اإل

 والتطبيقية

 الجزائر جامعة أم البواقي

 مصر جامعة الزقازيق كلية اآلداب قسم اإلعالم د. محمد عبد الفتاح عوض 15

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب قسم الجغرافيا المة عبد هللاأ.د. محمد  16

كلية العلوم  قسم اإلعالم أ.د. محمد علي غريب 17

 االجتماعية

 السعودية جامعة أم القرى

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب قسم الجغرافيا أ.د. مفتاح دخيل 18

أكاديمية  قسم علم النفس د. وجدان ميالد الشتيوي 19

 الدراسات العليا

 ليبيا بنغازي

 ألسماء تم ترتيبها أبجديا  ا -
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 بمجلة )البحوث العلمية( قواعد النشر وشروطه

 بجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 نبذة عن المجلة:

 طرابلس-والتطبيقيةإفريقيا للعلوم اإلنسانية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة 

جانـب  إلىوتهتم المجلة بنشـر البحوث والدراسات العلميـة،  ،ليبيا باللغتين العربية واإلنجليزية-

عرض ملخصات الكتب والدوريات، والرسائل العلمية )الماجستير والدكتوراه(، والتقارير 

 الصادرة عن المؤتمرات والندوات وورش العمل من داخل ليبيا وخارجها. 

 أهداف المجلة:

  تفعيل البحث العلمي وإثراؤه في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية

 ة. في الجامع

 .االهتمام بقضايا التنمية الشاملة في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية 

  إتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية، ونقل أفكارهم العلمية من أجل

توسعة دائرة المعرفة لدى الباحثين وصانعي القرارات والممارسين في داخل ليبيا 

 وخارجها.  

 علمي بنّاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوعات المستجدة في كافة المجاالت  خلق حوار

 العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية

 قواعد النشر: يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بالمجلة إتباع القواعد والشروط اآلتية:

المجلة أن تتصف يشترط في البحوث والدراسات المقدمة للنشر في البحوث والدراسات:  -1

 باآلتي:

أصالة أفكار البحث وموضوعه، وكونه لم يسبق نشره أو تقديمه للنشر في مجلة أخرى  .أ

ا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.  ولم يكن جزء 

 سالمة المنهج العلمي المتبع في البحث. .ب

 ج. سالمة لغة البحث ووضوح أفكاره وترابطها.

مصادر البحث ومراجعه بأرقام متسلسلة  إلىعند التوثيق تتم اإلشارة المرجع:  إلىاإلشارة  -2

وعلى الباحث أن يلتزم  ،وفقا  لترتيب ورودها فيه، وكذلك األمر في ثبت المصادر والمراجع

 -التالي: باألسلوب 

في حالة الكتب يذكر اسم المؤلف كامال ، عنوان الكتاب، مكان النشر، سنة النشر،  (أ)

 لصفحات.ورقم الصفحة أو ا
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في حالة البحوث أو المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر اسم الكاتب  (ب)

كامال ، واسم الدورية، ورقم العدد، وتاريخ النشر، ورقم الصفحة أو الصفحات التي يشغلها 

 المقال أو البحث.

 إذا كان النقل غير مباشر، يذكر صاحب المصدر األصلي. (ت)

استخدام الهوامش على شرح أو توضيح بعض النقاط الغامضة التي ال يتسع  الهوامش: يقتصر -3

المجال لتناولها في المتن، أو بهدف تسليط الضوء عليها، وترقم كل صفحة بشكل مستقل، 

 ويظهر الهامش في أسفل الصفحة. 

ية يراعى في كتابة قائمة المراجع والمصادر كتابة المراجع العربقائمة المراجع والمصادر:  -4

في متن البحث،  إليهأوال ، ثم األجنبية، على أن تتضمن فقط ما اعتمد عليه الباحث وأشار 

 ، وأن تكتب على النحو اآلتي:هجائيا   ويرتب كل منها ترتيبا  

 أوال : المراجع العربية:

 (.(.2002المهدي غنية "مبادئ التسويق"، )طرابلس: الجامعة المفتوحة ) -

"مقدمة في إدارة األعمال الدولية"، )اإلسكندرية: مطبعة اإلشعاع  قحف عبد السالم أبو -  

 (. 1998الفنية )

محمد المكي "أهمية المراقبة الداخلية للمراجع الخارجي"، )طرابلس: مجلة دراسات في  -

 . 18 – 5(، ص ص: 1984) 6اإلدارة واألعمال المصرفية(، العدد 

 : المراجع األجنبية:ثانيا  

- Drury،Colin (2000) ،Management and Cost Accounting ، th5 

edition، (London: Thomson Learning).  

- Kaplan، Robert (2000)،” Balance without profit”، Financial 

Management، (January)، 23 26. 

 : مصادر ومراجع اإلنترنت:ثالثا  

- Andersen، Arthur، (1997)، Learning about professional 

development: Our commitment to training، 

.. Arthurandersen.com/careers/training.asphttp://WWW:  

 الشروط العامة والفنية:  -5

أن يكتب الباحث اسمه ودرجته العلمية ووظيفته وجهة عمله في الصفحة األولى من      -

بحثه، مع ضرورة ذكر العنوان الذي تتم مراسلته عليه، ورقم الهاتف والفاكس والبريد 

 اإللكتروني.

أن تكون البحوث والدراسات العلمية مكتوبة باللغة العربية، كما تقبل باللغة اإلنجليزية       -

 كلمة. 150بشرط إرفاقها بملخص باللغة العربية ال يتجاوز 

( صفحة، بما فيها الجـداول والمراجع واألشكال 20 (ت عنأال يزيد عدد الصفحا      -

 التوضيحية من صور ورسومات.

، Microsoft Wordأن تكون البحوث والدراسات العلمية مطبوعة على برنامج      -

 Single( مع ترك مسافة مفردة بين األسطر )A4وتقدم في شكل ورقي بحجم )

Spaced ،)مخزنة على قرص ليزري  نسخة إلىواحد، باإلضافة  وعلى وجه(CD)، 

 مع إرفاقها بنسخة من السيرة الذاتية للباحث.

http://www/
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(.(. Times New Romanأن تكون كتابة البحوث المكتوبة باللغة العربية بالخط:) )     -

 Times Newأما البحوث المكتوبة باللغة اإلنجليزية فتكتب بالخط المعروف باسم )

Roman.) 

 التالي: أن يكون حجم الخط على النحو -

  داكن للعناوين الرئيسة. 18بنط 

  داكن للعناوين الفرعية. 16بنط 

  للمتن. 14بنط 

  للمستخلص بخط مائل. 12بنط 

  للهوامش والحواشي 10بنط   

 تكون الهوامش على النحو التالي: -

  سم. 2.5أعلى وأسفل 

  سم. 3أيمن 

  سم. 2.5أيسر 

للتقويم العلمي واللغوي من قبل أساتذة تخضع المواد العلمية المقدمة للنشر في المجلة     -

متخصصين تحددهم هيئة التحرير بشكل سري، يحق للمجلة مطالبة صاحب المادة العلمية 

بإجراء التعديالت الواردة من المقومين، كما يحق للمجلة إجراء التعديالت الشكلية فقط 

يئة التحرير كما يجوز له ،متى تطلب األمر ذلك دون أخذ اإلذن المسبق من الباحث

ويبلغ الباحث بقبول البحث من عدمه أو تعديله  الضرورة،االستعانة بأكثر من محكم عند 

 وفقا  لتقارير المحكمين.

 ال يحق للباحث الذي لم يقبل عمله العلمي للنشر أن يطالب باسترجاعه.     -

إال بعد مرور على الباحث أن يتعهد كتابيا  بعدم نشر البحث أو الدراسة بأية وسيلة أخرى  -

 سنتين من تاريخ النشر.

، وال تعبر بالضرورة عن وجهة أصحابهاجميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء  -

 نظر المجلة أو الجامعة.

هيئة التحرير في موعد غايته  إلىتلتزم المجلة بإشعار الكاتب بوصول عمله وإحالته         -

 أسبوعان من تاريخ استالمه.

 لة الكاتب بصالحية عمله للنشر خالل أسبوعين من استالم ردود المحكمين.تُشعر المج -

 تعلم المجلة الكاتب في أّي عدد سيتّم نشر بحثه. -

المجلّة عند إعالم صاحب البحث المقبول للنشر  إلىتنتقل حقوق طبع البحث ونشره       -

 بقبوله.

فنية بحتة وأولوية تسليمها يتم ترتيب نشر البحوث في أعداد المجلة وفقا  العتبارات     -

 للمجلة، وال عالقة لها بأهمية البحث أو مكانة الباحث.

 يحصل الباحث على ثالث نسخ من عدد المجلة عند نشر بحثه أو دراسته.    -

وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة ترسل باسم البحوث والدراسات  ةكاف :ةعناوين المراسل – 6

 --طرابلس – العلمية( جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةرئيس تحرير مجلة )البحوث 

 وذلك على العنوان التالي: ،ليبيا
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 .ليبيا-طرابلس، -جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة  العنوان:)البحوث العلمية(

 .ليبيا- طرابلس-الزاويةبريد شارع  83060بريد: صندوق العنوان البريدي التالي:  إلىأو ترسل 

 Info@africaun.edu.Ly اإللكتروني: دالبري التالي:أو ترسل على 

 218217291428+ الهاتف:

 218217291428+ مصور:بريد 

 WWW.africauniversityedu.lyموقع الجامعة على اإلنترنت:
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The Role of Technology in English language Education 

Fatiha Abdelwahed Shaeer 

Abstract 

 Technology, especially e-learning technology, is being increasingly employed in 

instruction to enhance teaching and learning. This paper is a preliminary discussion of 

the advantages of use technology in language instruction. Understanding the benefits 

of technology integration is a crucial step in integrating technology into education 

successfully. Lack of this knowledge may significantly impede stakeholders and 

educational centers from meeting the challenges of introducing and supporting the 

extensive use of technology by teachers in the classroom. 

 Introduction 

 A variety of e-learning technologies are available for use in educational programs. In 

many parts of the world, education ministries and universities have invested much 

effort into increasing the use of the web in all its forms (for example, e-books, 

simulations, text messaging, podcasting. wikis, and blogs) to meet the demands of 

competitive markets and to bring a variety of learning choices to their learners. It has 

been reported that the advent of new technology has a positive influence on both 

learners and teachers (Mansor 2001). Researchers (Friggard 2002; Miner 2004; 

Timucin 2006) have demonstrated that technology boosts the development of teaching 

methods as well as students’ knowledge. Lam and Lawrence (2002) claim that 

technology provides learners with regulation of their own learning process and easy 

access to information the teacher may not be able to provide. The potentially positive 

side of incorporating technology has encouraged foreign language educators to apply 

its advantages to enhance pedagogical practices. 

Definition of Technology and Technology Integration 

Technology has been defined by different researchers.  it is the 

practical use of knowledge particularly in a specific area and is a way of doing a task 

especially using technical processes, methods, or knowledge. The usage of technology 

includes not only machines (computer hardware) and instruments, but also involves 

structured relations with other humans, machines, and the environment . 

technology integration is defined in terms of how teachers use technology to perform 

familiar activities more effectively and how this usage can reshape these activities.  

defined technology integration as the use of technology to improve the educational 

environment. 

It supports the classroom teaching through creating opportunities for learners to 

complete assignments on the computer rather than the normal pencil and paper. 
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 Results  

 Several studies have documented the results of technology for language learning. 

These studies cover different aspects of learning as discussed in the following sections.  

 Engagement some researchers maintain that one of the benefits of technology use is an 

increase in student motivation, as fun and games are being brought into the classroom. 

This fun factor is a key benefit in a language. 

Moreover, the novelty of the new technologies or learners’ experience of those 

technologies in the classroom can enhance learners’ engagement and motivation in 

fulfilling tasks.  

 Improvement in Academic Ability Journal of Education and Practice In addition, 

technology appears to improve language learners’ academic ability. Lee (2001) 

believes that Computer Assisted Language Learning (CALL) can do just this. This 

improvement is probably achieved by changing students’ learning attitudes and 

boosting their self-confidence. Along this line, Galavis (1998) and Dunken (1990) 

assert that the use of technology enhances learners’ language proficiency and their 

overall academic skills. 

 A Paradigm Shift in Teaching and Learning The advent of technology and development 

in the field of education has accelerated a shift from teacher-centered to learner-

centered approaches in language learning and teaching. To meet the needs of digitally 

grown-up learners, teachers need to adopt a different role. They need to be facilitators, 

rather than the traditional bench-bound instructors, and they need to support and guide 

students’ learning . Learning technologies support this important shift for the benefit 

of the learner.  

 An Assessment Shift Incorporation of technology in the classroom enables learners to 

assess their own work in a more meaningful way, become better aware of the quality 

of their work and accept feedback more willingly. Moreover, it gives them a chance to 

undertake a more self-monitoring role, which leads to a higher chance of fulfilling tasks 

successfully. Teachers can also assess students’ knowledge more accurately and 

objectively. The overall assessment shift from teacher to self and peer evaluation 

contributes to the development of student autonomy which is emphasized in learning 

in the 21st century.  

 Collaborative Learning Enhancement Another benefit of technology use is the 

encouragement of collaboration and communication in learning activities.  new 

technology enables students to collect information and interact with resources, such as 

images and videos .the Internet can serve not only as a reference source but also as a 

means of communication. It is argued that technology enables the user to get connected 

to the world outside of the classroom and hence produce high-quality work, knowing 

that their work will be viewed by a large audience. In addition, learners can get in touch 

with their peers from other schools, experts in the field and members of interest groups.  

 Lowering Learning Anxiety Level Another advantage of technology is its potential for 

lowering anxiety among learners. In an exploration of EFL teachers' perceptions of 

CALL, Ozerol (2009) selected 60 language teachers, from various schools. These 
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teachers commonly agreed that technology lowered students' language learning anxiety 

whilst giving them more opportunity to communicate. Consistent with such findings is 

Braul’s (2006) study that showed that using computers in language classrooms brought 

variety into the classroom atmosphere, developed learners’ particular language skills 

and increased learner autonomy. 

Conclusion  

In this paper, the research reviewed some important issues pertinent to the use of 

technology in language learning. The literature review indicated that technology 

resources cannot guarantee teachers’ teaching and learners’ learning. Teachers should 

be convinced of the usefulness and advantages of technology in improving learners’ 

learning. This means that teachers need support and training for integrating technology 

into language teaching. The review revealed that when technology is used 

appropriately, it can bring about a lot of advantages to teachers and learners. 

 It is a resource that can be used by learners because it helps them solve their learning 

problems and find methods to use what they have learnt in ways that are effective and 

meaningful. In addition, the review literature indicated that the use of technologies 

plays a key role in language learning based on their own pace, helps in self-

understanding, does not stop interaction with the teacher, and creates high motivation 

in learners for the effective learning of language skills. Furthermore, the paper 

represented that learners should use technology to enhance their language skills 

because it has as a crucial role in developing learners’ creativity and provides them 

with interesting, enjoyable, and exciting alternatives to study the language.  
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