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 افتتاحية العدد
 

وحجــر الزاويــة يف االرتقــاع بــالتعليم اجلــامعي  لــ ا  ــد  البحــث العلمــي ركيــزة أساســية 
ى ه اجمللة إىل نشر البحوث العلمية ادلبتكرة يف سلتلـف رلـاالت ااداب واللغـات والعلـوم اإلنسـانية 
حيث تتكامل ادلعرفة وتتوحد  العلوم ويتم تبادل اخلربات  لتصـب مجيًعـا يف  ـر العلـم الـ ي  مـع 

 بيننا برباطو الوثيق.

لعلم رحـــم بـــٌن أىلـــو، وقـــد اســـتطاعت ىـــ ه اجمللـــة أن تتبـــوأ مكانـــة مرموقـــة بـــٌن شـــىت فـــا
اجملــالت والـــدوريات العلميـــة  و لـــا بفضـــل انتقـــاع البحــوث العلميـــة اجلـــادة الـــيت تنشـــر فيهـــا والـــيت 

الباحثٌن من داخل مصر وخارجهـا يتسـابقون لنشـر  ال ي جعل ختضع دلعايًن علمية متميزة  األمر
 جمللة.أحباثهم يف ا

وما زالت رللتنا تواصل مسًن ا العلمية انطالقًا من رسالتها يف النهوض بالبحث العلمي 
وترسيخ أركانو، وإتاحـة الفرصـة أمـام البـاحثٌن اجلـادين لنشـر إبـداعهم العلمـي ادلتجـدد وادلتميـز مـن 

 أجل بناع  ضة علمية وثقافية راسخة.

 يف سلتلف رلاالت ادلعرفة.وفقنا اهلل مجيًعا لالرتقاع بالبحث العلمي 

 أ.د/ عادل السعدني

 عميد كلية ااداب والعلوم اإلنسانية

  ورئيس رللس اإلدارة    
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