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 وبعد،،،

يتشرف أعضاء هيئة حترير جملة العلوم اإلنسانية والتطبيقية، 
الصادرة عن كلية اآلداب والعلوم قصر خيار جامعة املرقب، بإصدار العدد 

م، والذي حيوي عدد من 2022 الثالث عشر من اجمللة لشهر يونيو من سنة
مل البحوث باللغتني العربية واإلجنليزية يف عدد من ميادين العلوم، واليت نأ

أن تليب طموحات الباحثني واملهتمني، وميتاز هذا العدد حبلته اجلديدة يف 
موقع اجلامعة حبيث يكون متاحًا بشكل أكثر وأيسر. كما يسر هيئة 
حترير اجمللة أن تتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل السادة املقيمني للبحوث 

يئة التحرير تأمل املنشورة بالعدد، وكذلك العاملني باجمللة. وختامًا فإن ه
من السادة البحاث واملتخصصني اإلسهام واملشاركة ببحوثهم األصيلة 

 . بإذن اهلل تعاىلوالرصينة لنشرها باألعداد القادمة 

 وباهلل التوفيق

 
 هيئة التحرير.
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