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مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة.
▪

ال يسمح إبعادة طبع أي جزء من اجمللة أو نسخه أبي شكل وأبي وسيلة
سواء كانت إلكرتونية أو آلية مبا يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف
أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا بدون احلصول على موافقة كتابية من
رئيس التحرير.

▪

جيوز استخدام ما يف هذه اجمللة شرط اإلشارة إىل مصدره.

▪

األفكار واآلراء املنشورة يف اجمللة تعرب عن وجهة نظر أصحاهبا ،وال تعرب عن
وجهة نظر اجلامعة .وأصحاهبا مسؤولون عن صحتها ونسبتها إىل مصادرها،
وهيئة التحرير ترحب مبناقشتها وإثرائها والرد عليها.
َّ
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االفتتاحية
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،الذي عليه نتوكل وبه نستعين،
والصالة والسالم على من بعث معلما للعالمين ،أما بعد:
فإنه لمن دواعي سرور هيئة تحرير مجلة الجامعة األسمرية
أن تقدم للقارئ الكريم لبنة جديدة من لبنات مجلة الجامعة
األسمرية ،لتحل على القارئ الكريم في عددها األول للعام
 2018وهي مزدانة بالمواضيع الهادفة ،لتضع أمام عقول
القراء الكرام بحوثا مهمة في مجال العلوم التطبيقية ،متأملين
من هللا عز وجل أن يجد القارئ الكريم في هذه االصدار ما
يفيده وينفعه في أمور دينه ودنياه.
يأتي هذا العدد وهو األول في المجلد الثالث والثالثون
والجامعة األسمرية تسعى حثيثا ألن تزداد تألقا وتقدما في
أدوارها العلمية والبحثية وهي تفتح يديها للجميع من أجل
التعاون والتواصل مع كل المؤسسات العلمية والبحثية في ليبيا
وخارجها من أجل المشاركة البحثية الفاعلة والذي تعتبره أسرة
المجلة داعما قويا لنجاحها وتألقها.
وتود أسرة تحرير المجلة من قرائها الكرام أن يتفاعلوا معها
من خالل الموقع اإللكتروني على شبكة االنترنت وبريدها
اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم وتقديم مقترحاتهم فيما يحقق
رسالة المجلة ويزيد من تطورها.
وهللا ولي التوفيق والسداد
أسرة التحرير
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