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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبفضله وعونه لنا ننجز املهمات؛ ونصلي ونسلم على
املبعوث رحمة للعاملين ،واملعلم األول لهذه األمة؛ رسولنا الكريم ،محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه
وسلم ،وبعد/
يطيب لي باسم هيئة تحرير مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية؛ أن نقدم ألحبتنا
الباحثين الكرام ،وشركائنا في النجاح؛ جمهور املجلة من قيادات وباحثين ومهتمين وكافة مثقفي املجتمع،
العدد ( )1من املجلد ( )5من أعداد مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية للربع األول (يناير -فبراير-
مارس) من العام ( ،)2021وتضمن سبعة أبحاث قيمة -أحدها باإلنجليزية والبقية بالعربية -مسح األول
سكان املنطقة املركزية للمدينة املنورة :دراسة جغرافية ،وحلل الثاني املركز املتوسط املكاني املوزون
لحاالت اإلصابة ،والتعافي والوفاة بفيروس كوفيد 19-في اململكة العربية السعودية ،وبحث الثالث في
النظرية النسبية املوحدة ،وفحص الرابع تأثير خصائص السكان في استخدام املياه واملحافظة عليها من
التلوث في مدينة عنيزة :دراسة جغرافية ،وتتبع الخامس النمو العمراني ملدينة عنيزة ( -)2018 -2002دراسة
تطبيقية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد – واستقص ى السادس التمدد العمراني وأثره على الغطاء
النباتي ملحافظة صبيا في منطقة جازان ،وأخيرا بحث السابع -باإلنجليزية -فئة من الدوال التحليلية
وخواصها والبحث تم في جامعة صبراتة بليبيا وشارك في األبحاث ( )11باحثا وباحثة؛ وتناولت موضوعات
متنوعة؛ في غاية األهمية؛ غالبيتها في املسح الحضري ،وتعكس توجهات جادة للحاق بركب الحضارة العاملي
وتحقيق الشهود الحضاري ،حيث إن األبحاث والدراسات التجريبية؛ تمثل البداية واألرضية الصلبة التي
يمكن البناء عليها إذا ما توفرت اإلرادة السياسية وتكاتفت الجهود لتحويلها إلى مشاريع عملية على أرض
الواقع ،تخدم رفاهية الشعوب ونهضتها واستقرارها.
ً
وأخيرا أتوجه بالتحية مع جزيل الشكر لجميع الباحثات والباحثين الذين ساهموا بأبحاث هذا
العدد ،من مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية؛ ومعظمها لباحثين من اململكة العربية السعودية
وباحثة من الجمهورية الليبية ،والشكر موصول لهيئة املستشارين؛ أعضاء لجنة التحكيم وجميع العاملين
في املجلة ،كما نتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير لكل األعزاء الذين يتواصلون مع املجلة ،والتي كنا وال نزال
ً
نؤكد أنها ستبقى مجلة علمية رائدة لكل الباحثين؛ وختاما نبتهل إلى هللا بأن يرحم ويحفظ شعوب األمة
العربية واإلسالمية وشعوب العالم أجمع؛ من كارثة وباء فيروس كورونا الذي عاد لالنتشار مجددا -مع
دخول الربيع -مهددا حياة املاليين؛ سائلين هللا أن يبلغنا رمضان واألمة اإلسالمية وكافة شعوب العالم في
خير وأمن واستقرار ...آمين.
وهللا ولي الهداية والتوفيق
رئيس هيئة التحرير
أ.د .إبراهيم عمر سعيد الحمداني

ْ
قواعد النشر
 .1مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية تصدر ربع سنويا عن املجلة العربية للعلوم ونشر
األبحاث واملركز القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة
ورقمها املعياري الدولي .ISSN: 2522-3356
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تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

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 امللخص صفحة

.5
.6

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 انجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.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 صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة
التعليق للنشر في املجلة يعطى صاحب 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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