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  طراسةميداليمةعمل،خما رالسيولةيار ارفالت اريةاياسو لي
م رفاجلم وريةفرعزلينت

خمتارعبدالسالمعليالغافوط
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 معوااتاستخدامظقةياتالتدريس ع دال ممو معافالسممزممل
و  ةل رارعلمات ديةةزلينت

خالددمحمال كيوعليمة وربلزيمد
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 والز اجعهبالع وراإلسالميةالبلور
عاط ارهبوكالوارومجا  محداروبر
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 الدالالتالتارخييةوالوةيةلقوسال رافٌنوجتارحوماألبقاريفورم"
بواريومبروما".
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 االفتتاحية
رحهو الرحيم  بسم اهلل ال

احمدهللربالعارٌن،الذمعليهلتوك وبهلستعٌن،وال مالةوالسمالم
علىملبعثرمحةللعارٌن، مابعد:

فإلهرلطواعيالسرورواحبورهليئة ريرجملةاجلامعمةاألمسريمة لظقمدم
للقممارئال ممرلل لمم ة ديممدةظضمماف ىلعقممدطوريممةاجلامعممةاألمسريممة،لتحمم 

وهمممممميلافلممممممةم2018وار تمممممممٌنيعممممممدطهاال مممممما للعممممممامعلممممممىالبممممممال ٌن
ابروا يزاهلاطفة،يجما العلومال رعيةواللغويمةواألطبيمةوال بويمةوالتارخييمة 
كملٌنملهللاعزو   لجيدفيهالقارئال رلغايتهوظتحق األهدافاليت

رمسيملك مل اركيهذااإل دار.
وال ال ممممٌنإل ممممداراتاطملحمتمممموايتاأبلممممداحممممهممممذاالعممممدط مممممأييت

اأبلة،ومركزالبحوثوالدراسماتالعلميمةالمذمحيتضملهمذهالدوريمةوي مرف
علي اوهويسعيل يثلت ولهذهالدوريةالعلميمة اتفاعليمةيخدممة

البحثوالبال ٌنحملياوطوليا.
كماظوط سرة ريراأبلةمملكم البمال ٌنوار تممٌن،التوا م مع مايكم 

مامل أله جناحرسالةاأبلةالعلميةوالبح يةف يمة مو لي م.

توفيق ولي واهلل  والسداد ال
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