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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه ،وبفضله هدانا ألفضل شرع وأقومه ،ونصلي ونسلم على املبعوث
رحمة للعاملين ،واملعلم األول لهذه األمة؛ رسولنا الكريم ،محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد/
يطيب لي أصالة عن نفس ي ،ونيابة عن الزمالء في أسرة املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث عامة؛ وأسرة تحرير
مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا املعلومات (إدارة ومستشارين)؛ أن نقدم ألحبتنا الكرام ،ولكل املهتمين بالحصول
على املعلومات املفيدة؛ العدد ( )2من املجلد ( )6من مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا املعلومات ،للربع األول (يناير-
فبراير -مارس )2022 /والذي يتزامن مع حلول الربيع1443 ،ه ،وتضمن العدد ( )8أبحاث مهمة؛ خمسة منها بالعربية
وثالثة -األخيرة -باإلنجليزية ،وقد بحث أولها؛ أهمية مراقبة الزحف العمراني في املدن والطرق املناسبة لقياسه ،ودرس
الثاني إعادة تأهيل الساحات في املدن القديمة؛ دراسة حالة ساحة األملجي في مدينة حلب ،وتضمن الثالث دراسة بعض
الخصائص ملزائج البوليميرات املشتركة من بولي الكتيك أسيد وبولي إتيلين غليكول ( ،)PLA-PEGوفحص الرابع تحقيق
العوامل املشتركة في عيوب اللحام للوصالت املعدنية ،ودرس الخامس محددات إعادة توظيف األبنية دراسة حالة
مشفى األندلس في مدينة حلب ،وجرب السادس -باإلنجليزية -إزالة النترات من املياه بالتخثير الكهربائي مع الكربون
ً
املنشط ،وكشف السابع كيفية تحسين أداء محول طاقة األمواج فوق الصوتية باستخدام املحاكاة والنمذجة ،وأخيرا
ً
بحث التاسع السلوك امليكانيكي لعينات بيتونية مصنوعة من البيتون ذاتي التوضع  SCCواملنتجة محليا ،وكما يتبين
فاألبحاث متنوعة املجاالت وتميزت بكونها جماعية -شارك فيها ( )17باحثا وباحثة -مع طرح علمي رزين وبلغة سهلة
وفصيحة وتضمنت ابتكار ات وإبداعات في طرح حلول ملشاكل متجددة ،مع التنسيق واإلخراج بجودة عالية ،كما
تضمنت مقترحات بدراسات مكملة في موضوعاتها ،ومن املؤمل أن تسهم في تطوير املجاالت التي تم بحثها.

وختاما؛ أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا العدد؛ باحثين وباحثات؛ من الجمهورية العربية
السورية ،وقد ساهموا بقرابة  %90من أبحاث العدد ،ثم للباحثين من دولة الكويت وساهموا ببحث واحد ضمن
العدد ،والشكر موصول للمحكمين واإلداريين؛ الذين بفضل هللا ثم ملا يبذلونه من جهود تخرج األبحاث بجودة
عالية؛ وتحية خاصة مع الشكر وبالغ التقدير لكل من :مدير التحرير وسكرتيرة التحرير؛ واللذان يبذالن جهودا
ً
ً
متميزة ...ونؤكد هنا أن املجلة ستبقى منبرا متاحا للباحثين -بال حدود أو قيود -فلغة العلم والنهضة بأمتنا هي أولى
ً
األولويات التي نحرص عليها ،ونأمل أن مزيدا من األبحاث العلمية وتمتين أواصر التعاون مع مختلف املؤسسات،
ً
وخصوصا الجامعات ومراكز البحث العلمي واألفراد من جميع دول العالم.

وبمناسبة حلول شهر رمضان املبارك؛ نبارك للجميع حلول هذه املناسبة اإليمانية؛ سائلين هللا أن يوفقنا
فيه ملا يحبه ويرضاه ،والعمل ملا فيه مصلحة شعوبنا وأمتنا؛ وأن يكون رمضان شهر عزة وتمكين لكل األمة
املحمدية وأمن واستقرار لكل العالم ،وأن يحفظ الجميع من كل مكروه ،...اللهم آمين ...وكل عام وأنتم بخير.
رئيس هيئة التحرير
أ.د.م .بسام محمود العجي
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 .1مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا املعلومات تصدر ربع سنويا عن املجلة العربية للعلوم
ونشر األبحاث واملركز القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة
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تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.
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تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة
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املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخ
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ففحة

واحدة.
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية:
– تباعد األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط إنجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25ففحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما يتفق
ّ
مع شروط النشر في املجلة.

.9

 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من
املحكمين ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها
املحكمون كشرط لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.

 .12ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما فاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة
التعليق للنشر في املجلة يعطى فاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.
ّ
ُ
 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُ .14ي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من
البحث ويخضع ذلك لسياسة املطبوعات.
ّ
 .15تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات أو
ّ
محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في
النشر.
ّ
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
علمية من بحثه املنشور في املجلة إال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية
من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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