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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 ( )2من املجلد ( )6من
أعداد مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية للربع الثاني (أبريل -مايو -يونيو) من العام ( ،)2022وتضمن ()8
أبحاث قيمة؛ ( )5الخمسة األولى بالعربية و( )3األخيرة باإلنجليزية -تضمن األول دراسة توازنات األطوار في الجملة
الثنائية  ،MnO2-Co3O4وبحث الثاني تأثير التغير املناخي على الظروف الهيدرولوجية لحوض املوجب باستخدام
سيناريوهات التغير املناخي التدريجية ونموذج تقييم التربة واملاء والتقنيات الجيومكانية ،وقيم الثالث كفاءة التوزيع
الجغرافي ألبراج شبكات االتصاالت في بلدية الشمال بمدينة الرياض (دراسة حالة حي الياسمين) ،وبحث الرابع تأثير
حامض الساليسيلك على بادرات نبات فول املانج Vigna radiata L.املعرضة لإلجهاد امللحي بكلوريد الصوديوم ،وتضمن
ً
الخامس تقويما للمؤشرات الطيفية لتقدير املساحات املحروقة :دراسة حالة جبل غالمة ،بمنطقة تنومة في السعودية،
وحلل السادس تدهور الغطاء األرض ي الطبيعي في والية شمال كردفان باستخدام نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار
ً
ً
عن بعد ،وتناول السابع تحليال نظريا النتشار نبضة سوبر -كاوسية في ليف بلورة فوتونية ذو القلب الصلب في العراق،
ً
وأخيرا تضمن الثامن تحديد امليدازوالم بالطريقة الطيفية ،وكما يتبين من العناوين؛ فقد تناولت موضوعات في غاية
األهمية؛ وشارك في إعدادها ( )16باحثا وباحثة؛ وما من شك؛ فمثل هذه األبحاث التجريبية والتطبيقية تمثل كنوزا
نفيسة؛ بما تتضمنه من فوائد وقيمة كبيرة؛ ولكنها بحاجة إلى توفر إرادة صادقة لتحويلها إلى مشاريع عملية على أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗﺨﺪم رﻓﺎهﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮب و��ﻀ��ﺎ واﺳﺘﻘﺮارهﺎ.
ً
ً
وأﺧ��ا أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﺰ�ﻞ اﻟﺸﻜﺮ ��ﻤﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﺒﺎﺣﺜ�ن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﺑﺄﺑﺤﺎث هﺬا اﻟﻌﺪد ،وﻏﺎﻟﺒﻴ��ﺎ ) (3أﺑﺤﺎث
ً
ً
ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ؛ وﺗﻠ��ﺎ ا��ﻤهﻮر�ﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻮر�ﺔ ﺑﺒﺤﺜ�ن  ،وأﺧ��ا اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮر��� اﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻮدان؛ وﺳﺎهﻤﻮا ﺑﺒﺤﺚ واﺣﺪ ﻟ�ﻞ دوﻟﺔ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟهﻴﺌﺔ اﳌﺴ�ﺸﺎر�ﻦ؛ أﻋﻀﺎء ��ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن �� ا��ﻠﺔ ،وﺗﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻜﺮﺗ��ة اﻟﺘﺤﺮ�ﺮ؛ ��هﻮدهﺎ اﳌﺘﻤ��ة؛ ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰ�ﻞ اﻟﺸﻜﺮ و�ﺎﻟﻎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟ�ﻞ
ً
اﻷﻋﺰاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻊ ا��ﻠﺔ ،وﻧﺆﻛﺪ اﻧﻔﺘﺎح ا��ﻠﺔ ﻋ�� ا��ﻤﻴﻊ ،وﺷﻌﺎرﻧﺎ ﺳ�ﺒﻘﻰ دوﻣﺎ؛ هﻮ ا��ﻮدة واﻟﺮ�ﺎدة وﺧﺪﻣﺔ
ً
ً
اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن .
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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
.2

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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