كلمة العدد
د .محمود بن ناصر الصقري
رئيس التحرير

الحمدلله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،س ّيدنا مح ّمد وعىل آل ِه
وصحب ِه أجمعني.
واكبنا يف مجلة جامعة نزوى للدراسات األدبية واللغوية «الخليل» مجلة علمية محكّمة نصف
بكل نتائجها ،التي أ َّدت إىل الشّ لل التام يف بعض مجاالت
سنوية ،الظروف التي صاحبت جائحة كورونا ِّ
كل ذلك مل تقهرنا الظروف واملوانع ،وحافظنا عىل
الحياة ،وأهمها املجال العلمي ،وعىل الرغم من ّ
النهج الذي رسمناه يف هذه املجلة ،إميانًا م ّنا بأهمية استمرار الحياة ،مهام كانت التح ّديات التي ميكن
أن تعرتض طريقنا ،خاصة يف األمور التي ترتبط بإخراج وإصدار كل عدد من أعداد هذه املجلة.
ومن أجل ذلك كلّه؛ عملنا عىل مواكبة التح ّوالت الرقم ّية املتسارعة التي يشهدها العامل ،سواء
باستعامل التقنيات الجديدة ،أم بتحديث الربامج املوجودة ،من طريق التح ّول الرقمي ،يف كل ما من
شأنه االرتقاء بعمل املجلة وإصدارها بالشكل الذي يليق بها.
إ َّن هذه املواكبة التي انتهجناها يف إصدار املجلة وإخراجها يف األعداد األخرية؛ أملتها علينا
وربا كان ذلك من األشياء املحمودة التي ساعدتنا عىل استعامل
الظروف التي مي ُّر بها العاملّ ،
لكل الباحثني؛
التكنولوجيا؛ بهدف تطوير أداء املجلة ،وزيادة الفاعلية والكفاءة يف تقديم الخدمات ّ
لتحسني األداء وجودة العمل ،تطبيقا لرؤيتنا وتطلعاتنا يف مجلة الخليل بصفة خاصة ،وجامعة نزوى
بصفة عامة.
وتضمن هذا العدد مجموعة من البحوث والدراسات املختلفة ،ألساتذة وباحثني يف اللغة
واألدب والنقد ،وخضعت جميعها للتقييم من اللجنة العلمية باملجلة ،وأساتذة متخصصني من خارجها.
نسأل الله أن نكون قد ُوفّقنا يف عملنا يف هيئة تحرير املجلة للفرتة السابقة ،وكان هدفنا
يف املقام األول خدمة الباحثني والدارسني ،وإخراج املجلة بالصورة التي أملناها دامئا؛ رغبة م ّنا يف
إبراز دور جامعة نزوى يف كل املجاالت العلمية واملجتمعية ،حتى تتكامل الرؤية املرسومة لتوجهات
الجامعة يف كل مجال بحول الله.
وآخر الدعاء الذي نقوله دامئا وأبدا (أَنِ الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّب الْ َعالَ ِم َني).
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