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 االفتتاحية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

المممدرربالعممارٌنعليممهلتوكمم وبممهلسممتعٌن،وال ممالةوالسممالمعلممى
هللاخامتاأللبيا واررسلٌن مابعد: فض خلقه مجعٌن،دمحمبلعبد

فإلهرلطواعيسرورهيئةحتريرجملةاجلامعةاألمسرية حلظقمدمللبمالثٌن
خا ممةوالقممرا عامممةعممدطا ديممدايضمماف ىلسلسمملةجملممةاجلامعممةاألمسريممة،

والثالامٌن،يت همذاالعمدطثالم"(  لمدهاال2020وهوالعدطاألو  يوليمو
(همممذاالمممواب covid19زالعممماآ مجمممز ائحمممةواب كممموروان وحنمممللعمممي مممم

الذيالت ريالعاآالت ارالةارياَ يمومعهظوقوي و بهظوقومي م 
مةالياليماةومة ماار سسماتالعلميمةوالتعليميمةوطوريمةاألمسريمةليسميعمل

وا ل م مملهذااألمرببعيد،وهللالسأله حلحيو بالطارسلمٌن مجزوال 
  ي ف وال ايوارعاي.

ومممممزكمممم هممممذهال ممممعوابتحتمممماو هيئممممةالتحريممممر اهممممدةاالسممممتمراري
  مممدار عمممداطاأبلمممة،وابلتأكيمممدلمممليتمممأظى لممم  البتعممماوحلاجلميمممزابلثمممٌن
وحم مممممٌن،الممممذيللتمممممىن حلي ولممممواطائمممممايظوا مممم معةمممما،فاألمسريممممةمممممة م

و لي م.
.التوفيقيال واحو حلظت ل   وطانابلة احوهللالسأ 

 والسداد التوفيق ولي واهلل

 رئيس التحرير
 


