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 االفتتاحية
رحهو الرحيم  بسم اهلل ال

المدهللربالعارٌن،الذمعليهلتوك وبهلستعٌن،وال الةوالسالم
علىمكبعثرمحةللعارٌن، مابعد:

فإلهركطواعيالسروروالبورهليئةحتريرجملةاجلامعةاألمسرية حلظقدم
لتح  األمسرية، اجلامعة طورية ظضاف ىلعقد  ديدة ل ل ة للقارئال رمي

 البال ٌن على للعام ال ا  عدطوا ي 2018وار تمٌن لافلةم ووي
باروا يزاهلاطفة،يجما العلومال رعيةواللغويةواألطبيةوال بويةوالتارخيية؛
كملٌنمكاهللعزو   حلجيدفيهالقارئال رميغايتهوظتحق األودافاليت

رمسيمكك مك اركيوذااإل دار.
 مكحمتوياتاولدالرابزوال ال ٌنإل داراتاولة،ي يتوذاالعدط

ومركزالبحوثوالدراساتالعلميةالذمحيتضكوذنالدوريةوي رفعلي ا
خدمة ي فاعلية  ات العلمية الدورية وذن لت وحل ل يث سعي ي ووو

البحثوالبال ٌنحملياوطوليا.
كماظوط سرةحتريراولةمكك البال ٌنوار تمٌن،التوا  مع ايك 

مامك  له جناحرسالةاولةالعلميةوالبح يةف يمم مو لي م.

توفيق ولي واهلل  والسداد ال
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