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 علـى  والسالم ةوالصال ..العالمين رب هللا الحمد ..الرحيم الرحمن اهللا بسم  
  :بعد أما... أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا ..للعالمين رحمة المبعوث
 وشـرف  .. طمـوح  نجاح ولكل .. قصة إنجاز ولكل .. فكرة بداية فلكل  
 كـل  يبنى هكذا ثمرته، اجتناء يكون به العناية قدر وعلى نتائجه، بشرف المطلوب

 فـي  شـرعنا  األساس هذا ومن ، محددة وبأهداف واضحة، انطالق نقطة من شيء
 تتركهـا  بـصمة  وضع في ترغب فتية سواعد يد على العلم لبنات من لبنة تأسيس
 تلـك  أحي أن لي ويطيب تعالى اهللا عند تحتسبها جارية صدقة لها وتكون لألجيال
 على أركانه تؤسس فكري علمي صرح بناء في لعزمهم أيديهم على وأشد السواعد

  ."علمية آفاق" مجلة وهي أال ي،العلم والبحث المعرفة
 والجهـد  البـارز  الدور على التحرير هيأة ئأهن أن يسعدني المناسبة وبهذه  

 األول عددها خالل من لها صورة أبهى في المجلة لتخرج به قامت الذي المتواصل
 الوطن تنمية في البالغة أهميتها لها التي العلمي البحث مجاالت في رحبة آفاقاً لتفتح
 خالل من طرفكم من هادفاً وإثراء وافراً دعماً تلقى أن في أمل كلها وهي ه،وتقدم

 القيام من وتتمكن واالستمرار النجاح لها يكتب لكي ومقترحاتكم ودراساتكم أبحاثكم
   .العلمية أهدافها وتحقق أجله من تأسست الذي بدورها

 سائلين لعلميةا أبحاثها كرائم بأولى تجود أن التحرير هيأة أعضاء يسر كما  
 على واألجر ،قالصاً ال ممدوداً الفائدة ظل ويجعل خالصاً عمالً يجعله أن تعالى اهللا

 حيـز  إلى العمل هذا إخراج في سبباً كان من كل يثيب وأن ،ناقصاً ال كامالً العناء
 سـبيل  فـي  المجلـة  أسرة بهم استعانت الذين الخيرين الفضل أصحاب من الوجود
 داخل من المختصين األساتذة خيرة من بنخبة وتحكيمها تصلها يالت األبحاث تفعيل
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 في الفضل له كان زاخراً علمياً وكرماً ملحوظاً تعاوناً أبدوا الذين وخارجها الجامعة
 التعـديل  يـستوجب  ما وتعديل والقوة، التميز نقاط بتأكيد األبحاث بنوعية االرتقاء

  .   فيها
 الكفـاءات  واسـتقطاب  الرصين، ديمياألكا العلمي البحث قواعد ولتكريس  

 البـاحثين  أمـام  واسـعاً  المجال" علمية آفاق مجلة "تفتح الواعدة، العلمية والطاقات
 جهود تظافر في وأمل رغبة ولديها العلمي البحث برامج بجميع وترحب والمهتمين

 المـوقرة  جامعاتنا في األكاديمي العلمي البحث بمجاالت االرتقاء سبيل في الجميع
   . وإليكم منا وحوار تفاعل قنوات هي التي العلمية الفسح هذه عبرو

 فـي  ورجـاء  تأمل وكلنا العزيز، القارئ يدي بين العمل هذا نقدم ..أخيراً  
 البعيـد،  من إليه قربنا ما القدم، به زلت أو القلم، به طغى شيء على العذر التماس
 ينبو، قد الصارم وأن يكبو، قد الجواد أن قلبه يحضر وأن الشريد، من عليه ورددنا

 فنسأل السيئات، يذهبن الحسنات وأن النسيان، محل اإلنسان وأن تخبو، قد النار وأن
 إنـه  والخطـل،  الزيغ من والفهم والزلل، الخطأ من القلم يعصم أن القدير العلي اهللا

 .مأمول وأعظم مسؤول أكرم
  وبركاته اهللا ورحمة عليكم والسالم

  التحرير رئيس  

  أبوحجر مفتاح علي. د  
   


