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سيدنا ن أجمع لق ا أفضل ع والسالم والصالة ن العامل رب ــد ــ ــ مــ ا

و آلھ وع ن م الصادق محمد نا .وحبي الدين يوم إ داه تبع ومن   بھ

ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ عــ   ،،و

ال، طو يدم لم توقف عد جديد، من ض ت سانية العلوم مجلة ا

ا عــدد وتقـدم علينــا عــد2021لتطـل الـذي ،

املتنوعـــة ســـانية العلــــوم بحـــوث شــــ يزخـــر اللغــــةســـتانا مـــن ــا، ــ مجاال ـــل ــ ــ

اللغة إ ية، والفق الشرعية ا ام وأح سالمية والدراسات ا، آدا وجمال ية العر

ــا ــ ــ ـ م ة، ــــر ــ شـ ال ــا ــ غرافيـــ ا ــــروع ــ وفـ ــــديث، ــ ـ وا ــــديم القـــ خ ــــار ــ التـ ــــذلك ــ وكـ ــــة، يـــ نجل

. سانية العلوم من ا وغ جتماع، و النفس، وعلم   والطبيعية،

ــ قبــــلجــ مــــن بــــذلت ــ ــ ال ة ــ ــ الكب ــــود ل ــا اســ ع ا ــــ املتم العــــدد ــــذا اء

مـــن والكتـــاب البحـــاث قدمـــھ ومـــا املجلـــة، ـــر تحر يئـــة فاضـــل ســـاتذة مـــن نخبـــة

شــــر ـــ ام لإلســـ ميع بـــا ترحـــب بـــذلك ــ ـ و ـــا، وخارج قـــة العر ليـــة ال ـــذه داخـــل

ا معامل معدل رفع م س ال الراقية، العلمية معيـاراالبحوث عد الذي ، لتأث

قليميــة، و املحليــة، العلميـة املجــالت مقدمـة ــ ـون وت املراتــب، ـ أع لتحتــل مـا م

الســـمو ـــذا شـــد ت و ديـــة وا مـــة ال اســـتمرت مـــا إذا ببعيـــد، ذلـــك س ولـــ والعامليـــة،

العلمية. املجالت ل إليھ تتطلع الذي   العل

ــا صــ ــــ عب ،و ومعانــــاة إحســــاس ــــادة ا أوالكتابــــة الباحـــــث يكنــــھ ــا مــ عــــن دق

الصدارة. مجلتنا ون ولت سامية، داف أ لبلوغ سعيا ديب، أو اتب   ال
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فقط. العلمية قيات ال بلوغ بحوثنا كتابة عند محدودا دفنا ون ي   وال

م ســـ ـــ ال للكتابـــة والبحـــاث الكتـــاب جميـــع أدعـــو املناســـبة ـــذه فـــإن

ــــم ـــ ــ ــ ـــ وال ــــات، امعـــ با ــــة التعليميـــ ات ــــعو الصــ ــــة ـــ معا ــــ ـــ ــادة ــ وجـــ ة ــــ ـــ كب ــــة بفاعليــ

ــــالب، ــ ــ للطــ ــ ــ ــ ــ ــ العل ــــيل ــ ــ التحصــ ــــالت ــ ــ معضــ ــــاول ــ ــ نــ وت ــــاتذة ــ ــ ســ و ــــــالب، ــ ــــامالطــ ــ ــ تمــ و

البي واملشـكالت للمجتمـع، والنفسـية جتماعيـة تنـابالقضايا بي ـا م ي عـا ـ ال يـة

ــــھ تـــ ــــورا وتحــ ــــا ورونـــ ــــاء ــ و ــــة ــ مواج ــــ ـــ ــالم ــ العــ دول نواكــــــب كيـــــــف ــــة ومعرفــ ــــة، املحليــ

وأزمــات ـراري، ا حتبـاس و لـألرض، املنـا ـ التغ مـع التكيـف وكيفيـة املتواصـلة،

املســـؤولية مـــن ســـام مســـتوى ـــ ع ومجتمعنـــا بالدنـــا ـــون لت وذلـــك والغـــالء، فـــاف ا

مــا إزاء الوالــو ــ ح ية، ــ وتحــديات يــة، بي مشــكالت مــن اليــوم، العــالم يواجــھ

صـــالح، ـــ املتقدمـــة العـــالم شـــعوب مـــع م ســـ أن ن آملـــ لة، املشـــ مـــن جـــزء ـــون ن

ل. ا من جزءا ون   ون
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