
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  91 العدد رقم  :                                                        

 7192 جــوان                                                                     

  

 

 

 7102ة ـة قالمـر لجامعـة النشيــمدير

 م.ن.ج.ق



 

 91العــدد رقم : 

7192 جـــوان  

7192 
 



 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 السادة الباحثني والقّراء.

حوليات جامعة من  7102اسع عشر لشهر جوان ع العدد الّتوْضد ِبَعْسَن

معرفّية متنّوعة  ٍرُطمثلما عّودناكم بانفتاحه على ُأ بني أيديكم قاملة للغات واآلداب

 ية اليت صارت ُتْعَرف بهانا هذه اخلصوصانتباَه َتَفبتنّوع جماالت البحث. وقد َل

 ؛ واملتمّثلة يف:جمّلتنا

 .احلرص على صدورها الّدوري الّنصف سنوي 

 .االختيار املنهجي املوضوعاتي 

 ةالتطّور الّنوعي يف املاّدة املعرفي. 

إّن هذا االنضباط املنهجي، واإلصرار امللحوظ من طرف الساهرين على 

 ،ء هذا املنرب مفتوحًا لنشر املعرفة وتلّقيهاشؤون اجملّلة إدارًة وحتريرًا من أجل إبقا

كّل ذلك يدفعنا إىل مؤازرة اهليئة املعنية  بني الباحثني. وتبادل التجارب العلمية

بالنشر العلمي، وتشجيعها لتبقى هذه الّدورية شكاًل من أشكال الّتواصل الّنوعي 

 مع الباحثني أينما كانوا.

ُنْبِل هذه الّرسالة اليت على  -لعدد ذا اوحنن نصّدُر هل –وحْيُسُن أن نؤّكد 

َأْنَفَع على اختالف مرجعياتها العلمية، لكونها  تضطلع بأدائها الّنخب اجلامعّية

 .غايته القصوى تكريم اإلنسان وتطويُره وَأْبقى، ومن حيث هي سلوٌك َتْنويرّي

ت للغا ( من حوليات جامعة قاملة91العدد )وبناًء عليه ُنْعلن عْن صدور 

 ، آملني يف أن حيّقق الغرض املطلوب.واآلداب

 .وّفقكْم اهلل وَكلَّل أعمالكم بالّنجاح

 رئيس اجلامعة                              

 األستاذ الدكتور صاحل العقون



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
سريها يف خطى حثيثة حيدوها  حوليات جامعة قاملة للغات واآلدابتواصل 

 واألدبية اللغويةرفد احلياة األمل يف معانقة سعة االنتشار وكثافة املقروئية، ل

أصيلة وإبداعات فكرية  أوراق حبثيةمن تنشره لكبري مبا اوطن الالفكرية يف رحاب و

 ، متسلحة باجلهود املخلصة والتعاون البناء.جدّية

معرفية متنوعة،  حقوٍلوجالوا يف  -هذا العدديف –صال الباحثون  لقد

من دراسات أدبية موضوعاتية وتطبيقات آلليات على أعمال روائية، إىل مالمسة 

أفنان من العلم احلديث ذوات صلة باللغة ابتداء بتعليمها وتعلمها وحنوها 

، وتثنية بالتداولية وما سار يف فلكها من حجاج وآلياته، وقريبتها البالغة وصرفها

 اجلديدة، مرورا بالعدول حمور األسلوبية ووقوفا عند املصطلح أس كل علم.

على خرباء احلولية إىل هيئة وجزيل العرفان وافر الشكر  أن نقدم ويسعدنا

 ، والتوجيهات املسداة النّيرة.رةاخلّيالعلمية هود اجل

وكفاء  نظري ثقتهم يف احلولية،الباحثني  إىل -كذلك–نا شكرنوصل و

ال تشوبها  ث رائدةوحبورصني،  نتاج علمي تقديم هيئة التحرير بغيةتعاونهم مع 

 شائبة.

 واهلل من وراء القصد، وهو ولي كّل توفيق. 

 رئيس التحرير                                                   
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