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الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، وبعد:

  في كافة مناحيها، وخاصة 
ً
 نوعيا

ً
فيأتي صدور هذا العدد وقد شهدت المجلة تطورا

على المستوى الشكلي، والتقني، واإلداري. فمن جهة  تغير شكل الغالف الخارجي للمجلة، 

رت المجلة  مَّ تنسيقه بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمرُّ بها . ومن جهة ثانية طوَّ
َ
وت

موقعهــا اإللكترونــي، وأصبحــت البحــوث المقدمــة للنشــر بهــا تتــم مــن خــالل هــذا الموقــع، 

ــت  واســتغنى نهائًيــا عــن اســتقبال البحــوث بالطريقــة الورقيــة القديمــة.   ومــن جهــة ثالثــة تمَّ

مؤخًرا موافقة المجلس العلمي بالجامعة على إضافة عضوين دوليين من خارج الجامعة 

 -إن شــاء اللــه- للتصنيــف 
ً
ــل الخطــوة األولــى لالنضمــام قربيــا ِ

ّ
لهيئــة التحريــر، وهــو مــا يمث

الدولــي للمجــالت العلميــة.  

وممــا تيســر بحمــد للــه وفضلــه مؤخــًرا حصــول المجلــة علــى معاييــر اعتمــاد معامــل 

التأثيــر واالستشــهاد العربــي )ارســيف Arcif( الصــادرة عــن قاعــدة البيانــات العربيــة 

)معرفــة( للمحتــوى العلمــي لهــذا العــام 2018م ، والمتوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، وكان 

ترتيــب المجلــة الثالــث فــي تخصــص اآلداب، وقــدره )0.0455(. وذلــك يحــدث ألول مــرة فــي 

تاريــخ مجــالت الجامعــة.

التابعــة  العربــي  التأثيــر  معامــل  شــهادة  علــى  للحصــول  تســتعد  حاليــا  والمجلــة 

التحــاد الجامعــات العربيــة، وبعدهــا -إن شــاء اللــه- وعنــد اســتكمال معاييــر النشــر الدولــي 

ومواصفاتــه، ســنتقدم  للحصــول علــى التصنيــف العالمــي، والدخــول ضمــن قاعــدة بيانــات 

ــا  ل هاجًســا ملحًّ ِ
ّ
ــك

َ
المجــالت واألبحــاث العالميــة المعروفــة اختصــاراً بــــــــ )isi(، وهــذا مــا ُيش

 للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وأعضــاء هيئــة التحريــر ، 
ً
، ووكالــة

ً
لــدى الجامعــة، إدارة

وإدارة مجــالت الجامعــة.

مَّ إنجازه بفضل الله وتوفيقه،  
َ
إننا  في هذا المقام نســجل في ذاكرة تاريخ المجلة مات

ومــا ننــوي القيــام بــه فــي المســتقبل القريــب بحــول اللــه وقوتــه، ونســأل اللــه ســبحانه وتعالــى 

أن يحقــق مــا نصبــو إليــه مــن طموحــات، ويكتــب لجهودنــا اإلخــالص والتوفيــق، وألعمالنــا  

الرضــا  والقبــول، وهــو الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل.                                                                                                          
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