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سورة فاطر اآليات ( )28 -27

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين
الحمد هلل الذى يسذر لذى وأنعذم علذى بذنن أ ذون اذى اذىا الم ذان وأدعذو أن يعيننذى علذى يسذير

األمور على طالبى العلم من خريجى لية العلوم الىين ام األن نوا العلماء وام مس قبال علمذاء مصذر
الىين سيحملون لواء نهضة مصر العلمية وإنني أرحب ب ل من ي قدم لطلذب العلذم مذن خذالل الدراسذا
العليذذا بمخ لذذف درجا هذذا سذذواء أ ان ذ مهنيذذه أو أ اديميذذة و مخذذر ليذذة العلذذوم جامعذذة نذذاة السذذوي
باإلسذذماعيلية بننهذذا نمذذرد عذذن م يال هذذا اذذى ونهذذا م وجذذه بدراسذذا ها اذذى ال خصصذذا المخ لمذذة لحذذل
المشذذا ل البيةيذذة اإل ليميذذة والقوميذذة و ذذىلر طرحهذذا لبذذرام علميذذة م ميذ ة مذذن خذذالل الدراسذذا العليذذا
وال ى صقل خريجى ال لية و راذ مذن ذدرا هم العلميذة ومهذارا هم المهنيذة ممذا يجعلهذم ذادرين علذى
إجراء األبحاث العلمية بصورة م مي ة و ىا ال عامل م المش ال المج معية بصور علميه سذاعد اذى

ال غلب على لر المش ال .
وإننذذي إى أرحذذب بطذذالب الدراسذذا العليذذا م علمذذاء المس ذ قبلم أ منذذى لهذذم دوام ال وايذ وأض ذ
نمسى وإم انيا ال ليذة اذى خذدم هم ومسذاعد هم علذى الوصذول لمب غذاام وأن يذنع

اذىا اذى صذور

جيل من العلماء يرا راية مصر وميا ً وإ ليميا ً وعالمياً ،وا هللا الجمي لمذا ايذه راعذة و قذدم مصذرنا
الحبيبة.وهللا الموا وعليه صد السبيل،
أ.د /.ااي محمد محمد صميدة
و يل ال لية للدراسا العليا والبحوث

