
 مجله مدیر داخلی سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان و سخن        
 را به ما عنایت فرمود مجله زبان و ادبیات عربیخداوند علیم را سپاسگزاریم که توفیق انتشار

آوری آرا و نظرات که بتواند عالوه بر بسط مقاالت پژوهشی، بستری برای جمع ایمجلهانتشار .

فراهم کند؛ آرزویی دور از دسترس  و ادبیات عربی های مختلف مرتبط با گفتار و زبانهمکاران رشته

و عبور از  زبان و ادبیات عربینمود که با همت واال و عزم راسخ همکاران تالشگر انجمن علمی می

، ترغیب داوران وقفه برای جلب همکاری نویسندگان محترمپیچ وخم دریافت مجوز، مذاکره بیراه پر

، جلب توجه سایت استاندارد و مورد قبول متولیان محترم نشریات علمیاندازی وب، راهفرهیخته

 .، همه و همه را میسر ساختمخاطبان گرامی و نیز انجام امور اجرایی آن

های نظیر و دور از انتظار مخاطبان و پژوهشگران رشتهو استقبال کم مجلهه انتشار اولین شمار

ناپذیر بخشید که اندرکاران نشریه را قوت قلبی وصف، دستزبان و ادبیات عربیویژه گوناگون، به

در خور  مجله ایاند و آنها را موظف نمود که عزم خود را برای انتشار راه را به درستی انتخاب کرده

های در بوته بررسی و آزمایش کمیته مجلهاز آنجا که اولین  .خوانندگان ارزشمند خود جزم کنند

های ریزبینانه آن مختلف ارزیابی کمیسیون محترم نشریات قرار داشت و انتظار برای قبولی از آزمون

نهایت انتخاب رنمود تمام همت همکاران بر جذب و جلب نویسندگان و دبزرگواران بس دشوار می

معطوف شد. اما سرانجام به لطف پروردگار مهربان از این آزمون نیز  اولمقاالت وزین برای شماره 

 .ایمآماده مجلهو اکنون برای ارتقاء سربلند بیرون آمدیم 

یافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مخاطبان بدون نقد منصفانه و در مجلهاین 

مانیم و به این . پس متنظر ارتباط متقابل شما میواند راه کمال را به سالمت بپیمایدتارجمند، نمی

ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان  دانم از لطفو در کالم آخر بر خود فرض می .کنیمارتباط افتخار می

همت  وقفه سردبیر محترم که بدون، تالش بی، زحمات داوران ارزشمندهیأت محترم تحریریهکشور، 

 مسئولین پژوهشی استانهای مجدانه صبورانه ایشان شاید این همه توفیقات میسر نبود و از پیگیری

کنم و امیدوارم همچنان در این راه در ساماندهی گردش کار نشریه و سایت؛ مخلصانه قدردانی 

  .قدم باشندثابت

 "و هذا من فضل ربی"
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 سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان و مدیر داخلی مجله                             

 



 

 سخن سردبیر

ی تعلیم وتربیت، اندرکاران عرصهتمامی دست خدمت سربلندی و توفیق آرزوی و سالم عرض با

و تحقیقات در  هامجموعه پژوهش یارائه هدف ی پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عربی بامجله

 و تحلیل عربی ادبیات و زبان تدریس یخالقانه و نوین هایروش و آموزش بنیادی ی مسائلحوزه

آرا  تبادل و همچنین  آن تدریس در و موانع هاچالش رشته و بیان این در شده نگاشته کتب محتوای

ابزاری راهبردی و مؤثر برای تواند شود. این مجله میعلمی منتشر می هاییافته جدیدترین یو ارایه

ی نظریات، راهبردها و مباحث تخصصی حصول اهداف فوق، به شمار آید و بستری مناسب برای ارائه

پژوهشگران و محققان این رشته باشد. امید است که بتوانیم با استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای زبده 

ین، فضایی مناسب و کیفی فراهم نموده و های خالق و نوو محقق با دریافت مقاالت علمی و ایده

 خویش را علم زکات پژوهشگران این عرصه را به مشارکت گذاشته و تحقیقات نتایج و هایافته

  .بپردازیم

مندان آموزش زبان مخاطبان این نشریه، استادان، معلمان، متخصصان و سایر پژوهشگران و عالقه

در این مجله، رایگان است و مقاالت پذیرفته شده از  و ادبیات عربی هستند. داوری و چاپ مقاالت

ی چاپی آن نیز بر اساس طریق همین سامانه در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت و نسخه

 های شورای نشر دانشگاه فرهنگیان، توزیع خواهد شد.سیاست

ی دکترطاهری نیا دانم از معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان جناب آقادر پایان بر خود الزم می

 تمامی که مشوق ما در این امر خطیر بودند و همچنین مدیر مسؤول جناب آقای دکتر عاطی عبیات و

مجله و نیز سرپرست مدیریت محترم دانشگاه فرهنگیان خوزستان  تحریریه هیئت تالشگر اعضای

 جناب دکتر جرفی، معاونت پژوهش، سرپرست و کارشناسان پژوهشی پردیس حضرت رسول

 توفیق و سالمتی متعال، خداوند از آنان یهمه برای و کرده اکرم)ص( اهواز و داوران مجله قدردانی

 نظرانصاحب و ی سروران گرامیهمه از و کنممی آرزو دانش، و علم یعرصه در افزون روز

 .نمایند یاری مسیر، یادامه در را ما خویش، یمشفقانه راهنمایی با شودمی تقاضا اندیشمند،

 کیفیه اهوازیان کترد                                                         

 


