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 االفتتاحیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 جنزور – ندسیةالھ التقنیات لیةك عن تصدر سنویة نصف محكمة علمیة مجلة ھى والتقنیة التطبیقیة للعلوم لیبیا مجلة

 العلوم مجال ىف المعرفة نشر إلى المجلة وتھدف أكثر أو اثنین محكمین قبل من للتحكیم لھا المقدمة االبحاث وتخضع

 .والتوثیق النشر مجال فى العلمى التقییم أصول إلى المنشورة البحوث كافة تخضع وحیث والھندسة

 السابقھ العلمیة اتالمؤتمر وقائع فى أو أخرى مجلة أى فى نشرھا یسبق لم والتى دیدةالج البحوث بنشر المجلة تلتزم كما

 على مفھومھا ىف ترتكز والتى بحوث من إلیھم مایسند تقییم فى المحكمون یتبعھا أن ینبغى التى العناصر وضع تم ولقد

 .النشر وشروط قواعد تطبیق مع واالنصاف والحیادیة العلمیة االمانة

 والكلیات معاتالجا لدى والمعروفیین لیبیا فى والخبراء االساتذة كبار من ھم العلمیة المجلة ھذه فى كمونالمح إن

 .ببحوثھم میةالعل والمجالت باستشاراتھم والخاصة العامة والشركات العلمیة ومشاریعھم بتدریسھم العلیا والمعاھد

 نستقبل أن العز لك علینا یعز ولذلك والتالق واالبداع مستمرال التطویر ھو المجلة تحریر أسرة تسلكھ الذي المنھج إن

 .المقبلھ االعداد فى االعتبار بعین ستؤخد والتى والخبرة االختصاص ذوي من البناءه االنتقادات

 والتكنولوجیا سةوالھند العلوم مجال فى البحاث یقصدھا التى العلمیة المصادر إحدى المجلة ھذه تكون ان نأمل وأخیرا

 وبركاتھ هللا ورحمة علیكم لسالموا

 أحمد سعید محمد/  د

 

 

 

 

 

 

       


