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  افتتاحية العدد

ال��ـــ� � رب العـــال��� ، وال�ـــالة وال�ـــالم علـــى أشـــ�ف األن��ـــاء وســـ�� ال��ســـل�� ، ســـ��نا دمحم وعلـــى آلـــه 

  وص��ه أج�ع�� ، و�ع� 

أن ت�ــ�ر عـــ�دًا ج�یــ�ًا مـــ� م�لــة �ل�ـــة اآلداب، وهــ� ی��ـــ�� اث�ـــ��  كل�ـــة اآلداب جامعـــة ب�رســـع����ــ� 

�ــًا، م�هــا ت�ــعة أ��ــاث فــي ت��ــ� اللغــة الع���ــة وآدابهــا، وخ��ــة أ��ــاث ت��ــاول م�ضــ�عات وع�ــ��� ��

ع� ال�ار�خ في م��لف ع��ره، وخ��ة أ��اث آخ�� م����ة في ال�غ�اف�ـا، �اإلضـافة إلـى ���ـ�� فـي 

  . اإلن�ل��� عل� الفل�فة أح�ه�ا �اللغة الع���ة واآلخ� �اإلن�ل���ة، و��� آخ� �اللغة اإلن�ل���ة في األدب 

فــإن هــ�ه ال�ور�ــة ال�ــي بــ�� یــ�� القــار� ال�ــ��� دور�ــة م����ــة ت��ــ� أ��اثــًا م���ــة فــي م�ــال العلــ�م 

ون�ـ�ًا أله��ـة م�ـل هـ�ه . اإلن�ـان�ة ، وال���ع�ـة: ال�ي ت��ـل أحـ� شـقي العلـ�م �عامـة  اإلن�ان�ة ، تل� العل�م

وت�اولـه بـ�� أهـل العلـ� ، فقـ� دأب�ـا م�ـ� ال�هلـة  ال�ور�ات العل��ة ال�����ة في ن�� ال��� العل�ي و�ث�ائـه

م علـى أن ��ـ�ن لهـ�ه ال�ل�ـة ال�ل�ـ�ة إسـهام فـي هـ�ا ٢٠١١األولى إلن�اء �ل�ة اآلداب جامعة ب�رسع�� عـام 

ال��ال ، ف�ان� ه�ه ال�ور�ة ال�ي تعـ� حلقـة فـي سل�ـلة دور�ـات م����ـة م�ـا��ة �ال�امعـات ال��ـ��ة ، 

  .ًا ل�الب العل� وال�اح���وت��ل معها و�ها ن�عًا ث�َّ 

و�ل�ة اآلداب جامعة ب�رسع�� إذ ت��ر ه�ا الع�د فإنها ال ت�عي ال��ال ، فال��ال لـه وحـ�ه سـ��انه ، ��ـا 

ال ت�عي أنها تأتي ��ا ل� ����عه األوائـل ، ب�ـ� أن�ـا بـ�ل�ا ق�ـار� ال�هـ� وغا�ـة ال�سـع �ـي ت�ـ�ج �ال�ـ�رة 

  .� العل�ي ال�اد ال�����الالئقة خ�مة للعل� ، وارتقاء �ال��

مــ� ال��لـــة العل��ــة ل�ل�ــة اآلداب ��امعـــة ب�رســع��، ح�ـــ�  العــ�د ال�ـــادس ع�ــ��ــع�نا و��ــ�ف�ا تقـــ��� و�

ن�ــ�ص ف�ــه علــى بــ�ء م�حلــة ج�یــ�ة لل��ــ� العل�ــي ت�ت�ــ� علــى ن�ــ� أ��ــاث عل��ــة م����ــة  وم���ــة 

ولقـ� أل�م�ـا أنف�ـ�ا فـى . � فـي أن�ـاء العـال�وفقًا لل�عای�� ال�ول�ة لل���� به�ف إتاح�ها إلى ج�ع ال�����ـ�

هــ�ا العــ�د ب�ق�ــ�� ال��لــة إلــى ت���ــات عل��ــة م��لفــة مــع  ال�فــا� علــى جــ�دة ال�ــادة العل��ــة ال���ــ�رة 

وان�قائهــا، وت��ــ� ســعادت�ا فــى هــ�ا العــ�د فــي إضــافة م���عــة مــ� ال��ــ�ر�� ال�ــارج��� إلــى ه��ــة ت���ــ� 
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ه��ة االس��ار�ة ال��ی�ة لل��لـة وال�ـى ت�ـ� ����ـة مـ� العل�ـاء الـ�ول��� ال��لة أ��ا فى م�اك��ه ل����ل ال

�ال�امعــات ال��ــ��ة والع���ــة واألورو��ــة م�ــا ��ــاه� فــى  فــى م��لــف فــ�وع العلــ�م اإلن�ــان�ة ال�����ــ��

 ال�ـــ��� ، وأن ت��عهـــا خ�ـــ�ات ن�ـــأل هللا تعـــالى أن تلقـــى ق�ـــ�ًال لـــ�� القـــار� و .  إثـــ�اء ال��ـــ� العل�ـــي �ال��لـــة

  .عل�ه أوسع، إنه ولى ذل� والقادر 

  بدر عبد العزيز بدر/ د.أ                                                                                         

                                             عميد الكلية                                                                                                

                                      ورئيس تحرير المجلة                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


