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 االفتتاحية
 بسم هللا الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، الذي ةليه ،توكل وبه ،ستعني، والداليف والسالم 
 ةلى مظ بعث رمحة للعاملني،  ما بعد: 

فإ،ه ملظ ،واةي السرور واحلبور هليئة حترير جملة اجلامعة األمسرية    عقدم 
للقارئ الكرمي ل ل يف أديديف عضاف  م ةقد ،ورية اجلامعة األمسرية، لتحل 

وهي حافلة ابملواضيع م 2019للعام  األولواملصتمني ا ةد،ها ةلى الباحثني 
؛ آملني مظ هللا ةز وأل    جيد األساسية والتطبيقيةاهلا،فة، ا جمال العلوم 

القارئ الكرمي غايته وعتحقق األهداف اليت رمست مظ كل مظ شارك ا  افيص
 هذا اإل دارت  

إل دارات اةلة، ومركز  لرابعاأييت هذا العد، ضمظ حمتوايت اةلد 
البحوث والدراسات العلمية الذي حيتضظ هذه الدورية ويشرف ةليصا وهو ا 
سعي حثيث لتكو  هذه الدورية العلمية ذات فاةلية ا خدمة البحث 

 والباحثني حمليا  و،وليات
كل كما عو،  سريف حترير اةلة مظ كل الباحثني واملصتمني، التوا ل معصا ا     

 ما مظ شأ،ه  جناح رسالة اةلة العلمية والبحثية فصي منصم و ليصمت
 والسداد التوفيق ولي وهللا

 رئيس التحرير


