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افتتاحية العدد

يتميز هذا العدد من جملتنا بتنوع مواضيعه وإبدراج مقاالت لباحثني من فلسطني
والعراق ،مما يدل على حدوث اتساع يف أفق األحباث وامتدادها إىل جامعات
خارجية .وهذه غاية مهمة تسعى لتحقيقها أية جملة علمية يف هذا املستوى .لقد
أدرجنا بعض املقاالت م ِّ
كملة لتخصص اجمللة التقليدي ،االقتصاد ،اإلعالم ،العلوم
ُ
السياسية ،الرايضة .وتناولت هذه املقاالت قضااي اللغة والتاريخ ورايض األطفال.
وقد أضفى هذا تنوعا على اجمللة أنمل أن يروق قراءها ،يف انتاار تطويرها إىل ما هو
أفضل ،يف األعداد املقبلة و يف انتاار ضبط استكمال نقلها إىل جملة دولية يشارك
فيها خنبة من الباحثني .متعددي االختصاصات من خمتلف ربوع العامل.
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