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 افتتاحية العدد
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 ،،،السادة القراء الكرام
 يسرنا أن، عضاء ىيئة التحرير بيذه المجمةأبفضل من اهلل وتوفيقو وبجيود األساتذة األفاضل  

إن . لتطبيقيةمن مجمة العموم ا 2021األول يونيو  العددوالثالثون  لرابعاالمجمد نضع بين أيديكم 
نيا أأعضاء ىيئة التحرير الذين أسعدىم كثيرًا إشرافيم عمى ىذه المجمة، يضعون نصب أعينيم 
وأن الوعاء الذي يحتوي األوراق البحثية المتنوعة والمتخصصة في مختمف مجاالت العموم التطبيقية 

ال بد أن يرقى الى المستوى الذي يساىم مساىمة حقيقية وفعالة في تطوير  محتوى ىذه األوراق
وبناء  ذه البالدىميتيا لمنيوض بيأيخفى عمى أحد  التي اللبحث العممي في بالدنا الحبيبة و برامج ا

العربية  شعوبناعنو  والمحاق بركب الحضارة الذي تخمفت قدملمتامجاراة العالم صرح تطورىا ودفعيا ل
 تسع ىذه المقدمة البسيطة لذكرىا.ت واإلسالمية كثيرًا وذلك لجممة من األسباب التي ال

رض الواقع ألن يتحقق عمى  ،إننا عمى يقين تام بأن التقدم المنشود الذي نرجوه لبالدنا الحبيبة ليبيا
يقية والشد عمى أيدي إال بتوجيو االىتمام الى برامج البحث العممي في مختمف مجاالت العموم التطب

ذكاء روح التنافس الشريف فيما  الباحثين داخل الجامعات ومراكز البحوث ودعميم معنويًا وماديًا وا 
بينيم وتسييل سبل البحث العممي ليم. لذلك ، يظل ىدفنا األساسي ىو المساىمة في إثراء المكتبة 

التطور العممي المتسارع  ونتائجيا ضمونياالميبية باألبحاث العممية القيمة والجادة والتي تواكب في م
والراغبين في المساىمة في طريق الباحثين عن المعرفة  نيرالسراج الذي ي فيي .تتخمف عنو وال

ويشبع نيميم  مبي طموحيميجدون فييا ما يتطوير البحث العممي في مختمف مجاالت العموم حيث 
ىم عمى البناء عمييا وتطويرىا وتوقظ فييم روح التي تحفز  والمتجددة الى العموم واألفكار الجديدة

 لى األمام.إبعجمة التطور العممي  دفعفي مجال تخصصيم مما يالتجديد واإلبداع والتألق 
تصحيح وتقييم ب قاماالمتنان لكل من و  فائق التقديرم ىيئة التحرير بجزيل الشكر و تتقد .وفي الختام

خراجو عمى ىذا النحو ا  و  عدادها  ولكل من ساىم في تنسيقو و  األوراق البحثية التي يحتوييا ىذا العدد
و مالحظات عمى ما جاء في ىذا العدد أكما نفتح قموبنا وعقولنا لكل من لديو أي اقتراح أو نقد بناء 

إلبداء  يسعدنا ان يتواصل معنا عمى البريد اإللكتروني ليذه المجمةكما أو ما يميو من أعداد 
 .مالحظاتو
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