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 االفتتاحية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

جنزور  –سية هى مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية التقنيات الهندمجلة ليبيا للعلوم التطبيقية والتقنية 

أو أكثر وتهدف المجلة إلى نشر المعرفة فى مجال العلوم  اثنينوتخضع االبحاث المقدمة لها للتحكيم من قبل محكمين 

 . البحوث المنشورة إلى أصول التقييم العلمى فى مجال النشر والتوثيق كافةتخضع  وحيثوالهندسة 

 السابقهبق نشرها فى أى مجلة أخرى أو فى وقائع المؤتمرات العلمية كما تلتزم المجلة بنشر البحوث الجديدة والتى لم يس 

ولقد تم وضع العناصر التى ينبغى أن يتبعها المحكمون فى تقييم مايسند اليهم من بحوث والتى ترتكز فى مفهومها على 

 االمانة العلمية والحيادية واالنصاف مع تطبيق قواعد وشروط النشر.

والمعروفيين لدى الجامعات والكليات  ليبياجلة العلمية هم من كبار االساتذة والخبراء فى الم هذهإن المحكمون فى  

 العامة والخاصة باستشاراتهم والمجالت العلمية ببحوثهم. والشركات العلميةوالمعاهد العليا بتدريسهم ومشاريعهم 

والتالق ولذلك يعز علينا كل العز أن نستقبل  تسلكه أسرة تحرير المجلة هو التطوير المستمر واالبداع الذىإن المنهج  

 .وى االختصاص والخبرة والتى ستؤخد بعين االعتبار فى االعداد المقبله ذاالنتقادات البناءه من 

 فى مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا البحاثالمجلة إحدى المصادر العلمية التى يقصدها  هذهنامل ان تكون  وأخيرا

 

 ورحمة هللا وبركاتهوالسالم عليكم 

 سعيد أحمدد / محمد                                                        
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