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 افتتاحية العدد
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ،،، السادة القراء الكرام
نضع  يسرنا أنبفضل من اهلل وتوفيقه وبجهود األساتذة األفاضل اعضاء هيئة التحرير بهذه المجلة، 

إن أعضاء . لتطبيقيةامن مجلة العلوم  2020يونيو العدد األول والثالثون  المجلد الثالثبين أيديكم 
نها الوعاء الذي أهيئة التحرير الذين أسعدهم كثيرًا إشرافهم على هذه المجلة، يضعون نصب أعينهم 

وأن محتوى هذه وم التطبيقية يحتوي األوراق البحثية المتنوعة والمتخصصة في مختلف مجاالت العل
لبحث ال بد أن يرقى الى المستوى الذي يساهم مساهمة حقيقية وفعالة في تطوير برامج ا األوراق

وبناء صرح تطورها  ذه البالدهميتها للنهوض بهأيخفى على أحد  التي الالعلمي في بالدنا الحبيبة و 
العربية واإلسالمية  شعوبناعنه  لذي تخلفتواللحاق بركب الحضارة ا قدملمتامجاراة العالم ودفعها ل

 تسع هذه المقدمة البسيطة لذكرها.تكثيرًا وذلك لجملة من األسباب التي ال
رض الواقع ألن يتحقق على  ،إننا على يقين تام بأن التقدم المنشود الذي نرجوه لبالدنا الحبيبة ليبيا

مجاالت العلوم التطبيقية والشد على أيدي إال بتوجيه االهتمام الى برامج البحث العلمي في مختلف 
ذكاء روح التنافس الشريف فيما  الباحثين داخل الجامعات ومراكز البحوث ودعمهم معنويًا وماديًا وا 
بينهم وتسهيل سبل البحث العلمي لهم. لذلك ، يظل هدفنا األساسي هو المساهمة في إثراء المكتبة 

التطور العلمي المتسارع  ونتائجها دة والتي تواكب في مضمونهاالليبية باألبحاث العلمية القيمة والجا
والراغبين في المساهمة في طريق الباحثين عن المعرفة  نيرالسراج الذي ي فهي .تتخلف عنه وال

ويشبع نهمهم  لبي طموحهميجدون فيها ما يتطوير البحث العلمي في مختلف مجاالت العلوم حيث 
التي تحفزهم على البناء عليها وتطويرها وتوقظ فيهم روح  المتجددةو  الى العلوم واألفكار الجديدة

 لى األمام.إبعجلة التطور العلمي  دفعفي مجال تخصصهم مما يالتجديد واإلبداع والتألق 
تصحيح وتقييم ب قاماالمتنان لكل من و  فائق التقديرم هيئة التحرير بجزيل الشكر و تتقد .وفي الختام

خراجه على هذا النحو ا  و  عدادها  ولكل من ساهم في تنسيقه و  تويها هذا العدداألوراق البحثية التي يح
و مالحظات على ما جاء في هذا العدد أكما نفتح قلوبنا وعقولنا لكل من لديه أي اقتراح أو نقد بناء 

إلبداء  يسعدنا ان يتواصل معنا على البريد اإللكتروني لهذه المجلةكما أو ما يليه من أعداد 
 .همالحظات

 هيئة التحرير
 


