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  افتتاحية العـدد

نا وحبي سيدنا ن أجمع لق ا أفضل ع والسالم والصالة ن العامل رب مد ا

سليم ال ى وأز الصالة أفضل عليھ ن م الصادق   .محمد

 

عـــــــــــــــــــــــ   ،،ــــــــــدو

ن تمــــــ وامل عــــــزاء ـــــا قرا ــــــ إ تقــــــدم أن ســـــانية العلــــــوم مجلــــــة ـــــر تحر يئــــــة ســـــعد ف

واملعرفــــــة دب و العلــــــم ــــــــــــــــــــــــاالعشــــــرونلتاســــــعاالعــــــددبقضــــــايا بـــــــالعلومجز ــــــاص وا ول

ن زليـ داب ليــة عليـھ شــرف والـذي الــبالدسـانية خ تـار مــن ساسـة وا مــة امل مرحلـة ــ

قــد ــزات ل فكــري أو ــ عل شــاط أي عــادة يتعــرض ،حيــث الدولــة بنــاء ــ إ نتقــال مرحلــة ــ ،و

. املعروف خمھ م تُحدَّ أو تھ مس   عرقل

ن ـــاحث و فضــالء ألســاتذة متنوعــة علميـــة بحــوث ــ ع املحتــوي العـــدد ــذا علينــا طــل و

عن ن منقب البح م د ج عصارة موا وقدّ ،عملوا عالية ات خ .ذوي ودوره   العلم

ألن دائمـــاً ســـ املطبوعــات افـــة ـــا تواج تحــديات أمـــام ـــ و ســانية العلـــوم لــة مج

يــــا لي داخــــل العلميــــة الســــاحة ــــ والبــــارزة الالمعــــة العلميــــة املجــــالت ومصــــاف مقدمــــة ــــ ــــون ت

دعــائم ــم أ مـن ،ودعامــة ــا عمل ـ مــاً م أساســاً البحـث ــ العل التقيــيم سـق ،متخــذة ـا وخارج

ــ العل البحــث حركــة وجــود مــن عضــاً ولــو عكــس ســاطعة مــرآة ــون ت أن أجــل ،مــن ا رار اســتم

. ن والدراس ن للباحث معتمداً سياً رئ علمياً ،ومرجعاً يا لي صوره   ش
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ـ ال واملوضـوعات القضايا من العديد ،عكست متنوعة علمية أبحاثاً العدد ذا ضمَّ

ب الدراسية قسام ا املـادةتم زخـم مـن ،واملسـتمدة العلميـة املجـاالت معظم داب لية

. متتالية قرون مدى ع ا وثرا اثية ال   العلمية

شــــف محتــــوى ــــ العلميــــة املجلــــة ــــذه إلخــــراج وأبــــداً دائمــــاً يوفقنــــا ن أ هللا ـــــأل ســــــــــــــــــــ و

ن الناظر ن أع سرُّ ِة ،وُحلّ ن والباحث القراء   غليل

  واهللا املوفق

ــــــــوستظل ـــــــ ــــــــ الــ ــــذه ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ مشــ ة باحـــدور ل ل بواب ــــــرعة ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ إـــــــ س ودارس ث

والثقاف املعرفة ة مس ــــــــتقدم ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ   ࡧࡧࡧࡧࡧةـــــ
  ددـــــولقائنـــــــــــا يتجࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  

  

املجلة ر تحر س   رئ

 

 

 


