
 

 

  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  ِض ۚ َمثَُل َرأ ُ نُوُر السهَماَواِت َواْلأ َّللاه

بَاُح  بَاٌح ۖ الأِمصأ َكاةٍ فِيَها ِمصأ نُوِرِه َكِمشأ

َكٌب  َجاَجةُ َكأَنهَها َكوأ فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ

بَاَرَكٍة َزيأتُونٍَة  يٌّ يُوقَدُ ِمن َشَجَرةٍ مُّ دُر ِ

بِيهٍة يََكادُ َزيأتُهَ  قِيهٍة َوََّل َغرأ ا َّله َشرأ

هُ نَاٌر ۚ نُّوٌر َعلَٰى  َسسأ يُِضيُء َولَوأ لَمأ تَمأ

ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ۚ  ِدي َّللاه نُوٍر ۗ يَهأ

ُ بُِكل ِ  ثَاَل ِللنهاِس ۗ َوَّللاه َمأ ُ اْلأ ِرُب َّللاه َويَضأ

ٍء َعِليٌم    َشيأ

 صدق هللا العظيم
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 سمممموا  كالممممي  ل  وليممممة  و كليممممة  مممما ي  لمممم  الت مممموير والتسمممم ي   و
بمممدوحل ال مممو   اسمممتعاط ااإلطخممما  ي  م ل مممام لوممم  معلوممممات  و 

 على موافقة كتابية مل رئيس التحرير.
  ما ي هذه اأبلة  رط اإل ارب  ىل م دره. استخدامجيوز 
  ،األف ممممار وا را  ارة مممممورب ي اأبلممممة ظعمممممهب عممممل و  مممممة ل ممممر   مممممحا ا

عمممل و  مممة ل مممر اجلامعمممة. و  مممحا ا مسممم ولوحل عمممل  مممحت ا  والظعمممهب
ولسممبت ا  ىل م مماطرها، وهيئممة التحريممر ظرلمم   ةاا ممت ا و  رائ مما والممرط 

 علي ا.
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 االفتتاحية
 بسم هللا الرحمن الرحيم

المممد ر رب العمماري عليممل لتوكمم  وبممل لسممتعي، وال ممالب والسممالم علممى 
واممممدوظةا حممممممد عليممممل وعلممممى كلممممل  ف مممم  ال ممممالب و زكممممى خممممر اررسمممملي لبيبةمممما 

 التسليم  ما بعد:
فإلل رل طواعي   ة هيئة حترير جملة اجلامعة األمسريمة  حل ظقمدم للبمال ي 
عممدطا  ديممدا ي مماو  ىل طوريممة اجلامعممة األمسريممة ل مم  السممةوية، وهممو العممدط 

، وارتعلممممممو ابلعلمممممموم األساسممممممية امس(   لممممممدها ا مممممم2020ال ممممممام  طيسمممممممهب 
والتطبيقيممممة، ذا هممممذا العممممدط وكلةمممما  ممممم  ي و  حل  ممممرج مممممل هممممذه ال ممممروو 
ال ممعبة المم  اممر  مما بممالطان البيبممة ليبيمما وسمميتحقو  لمم  إب حل و بو مم  عز ممة 
ارخل ممممي مممممل  بةمممما  هممممذه البلممممد والممممذيل ال يممممدخروحل وسممممعا ي ظقممممد  ال مممما  

ا وحتقيمممو عز ممما، ذا همممذا العمممدط و مممل لممموط  عامممما والةوممميس ي سمممبي  ظقمممدم 
لسمممهللا  و  حل ي ممموحل عمممام  2021لةسمممتقب  بعمممده عامممما كخمممر  2020مشسممميا 

خر على البالط والعباط عامة وم سسماظةا التعليميمة والبح يمة خا مة و حل ظ موحل 
 ي حتسل وظقدم لتحقو ك   و    ارهللامو  مة ا. 

ة حتاو   اهمدب االسمتمرار ي   مدار  حل هيئة حترير جملة اجلامعة األمسري 
 عممداطها و حل ال ظتممهللاخر ي  لمم  خدمممة للبممال ي وارائ مما األفاضمم ، و حل ظ مموحل 
ي العمممام القممماطم  ك مممر فاعليمممة ي طورهممما وهمممذا ابلتهللاكيمممد لمممل يتمممهللاظى  ال بتعممماوحل 

 اجلميز، وهذا ما أنملل؛ فاألمسرية مة م و لي م.
 باط وو  لسهللا  اهلةا  والرخا  للبالط والع

 رئيس التحرير


