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، اخللـق ٔامجعـني، وعـىل اEٓ وحصبـه بسم هللا الرمحن الرحمي، والصـالة والسـالم عـىل ٔارشف

  ومن سار عىل هنجه ٕاىل يوم ا�ين.

  .: رئيس اجلامعةأالسـتاذ الفاضل السـيد 
  .اجلامعةنواب رئيس : السادة 
  .اaالس العلميةؤساء: معداء اللكيات، ورالسادة
  .ورؤساء اللجان العلمية، أالقسامرؤساء : السادة

  .السادة: رجال إالعالم، والضيوف الكرام
  .احملارضون : أالساتذة السادة

  . ية والعربيةالوطن  ن ٕالينا من خمتلف اجلامعاتالسادة أالساتذة الوافدو 
  .النجيبات الطالبات، ٔايهتاأالعزاءالطلبة ، ٔاهيا امجلهور الكرمئاهيا  

  السالم عليمك مجيعا ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
مرحبـا بـمك يف مدينـة بسـكرة املضـياف، وجامعهتـا الفتيـة الـيت يتـألق جنمهـا لك يــوم، 

  واملعرفة. العمل  وتتساوق مع خنيلها الباسقات لتواكب الركب احلضاري ا�ي يتأسس عىل
ــ ــا ٕان ـفنا ٔامي ـيف ٔان نرحــب ه ليرشـ ــمكترشـ ــف ، وب ــن خمتل ــا م ــدين ٕالين �ٔالســاتذة الواف

الســعودية،  قــادمني ٕالينــا مــن أالقطــار الشــقيقة،اجلامعــات، وخباصــة أالســاتذة أالفاضــل ال
  .املغرب، موريطانيا، الكويت، المين

، ٕانـه ملتقـامك، فهـو ملتقـى الباحـث رشفمتـو�، ورشفـمت ملتقـا� ٔاساتذيت أالفاضـل لقـد
املبـارك . نمتـىن يف هـذا اليـوم بينناوٕاقامة مرحية ، اكن، ونمتىن لمك ٔا¡ما طيبة معنااجلامعي ٔاي� 



هللا ســبحانه وتعـاىل نسـأل و ، الب©ان العربيـة، ويف لك مـاكن لكأالمن وأالمان ٕالخواننا يف 
  .الطمأنينة وسـتقرار يف ب©اهنمٔان يرزقهم 
حـىت انعقـد ٕاال قلـيال ، ومـا لبـث امللتقى فكرة جتول يف ٔاذهان قـ® مـن أالسـاتذة اكن
الــيت جامعــة بســكرة؛  ٕانشــاءيه µرخي   1998ن :إ ٔالقــول، ؤافــتح القــوس هنــا 2000ســـنة 

ابتداء من  مسريي اجلامعةعظم . ٕامنهنا قبل ذ« اكنت مركزا جامعيا، الٔ تكونت بثالث لكيات
واللكيـة، وتـؤرخ  فالسـميياء تـؤرخ للجامعـة.بدٔا� يف هذه السـنةواملتحدث وزماليئ ها، رئيس 

، لقـدمياكن يلتقـي فهيـا اجلديـد �، امللتقيـات بعـد ذ« لك ســنتني مـرة توالـت، مث لنا ٔايضـا
  الهناية. يف ويعلو صوت الباحث اجلامعي ،والصغري �لكبري

بيـهنم إالخـالص  خنبة من أالساتذة أالولني أالخيـار ا�يـن آمنـوا ومعلـوا ومجـعجهد ٕاهن 
مـن العـاملني أالبـرار  ثـ®وتواصلوا مع ، والعمل املضين، ، وواصلوا السعي احلثيثوالتضحية

اللكيـة والقسـم  وهـامه االٓن مجموعـة متحـدة مـن ٔاجـل اجلامعـة و  ،وفاءالا�ين حتلوا �لتواضع و 
قـد حنـن  وهـاالبحث اجلامعي، فاكن إالنتاج عظÎ واحملصول وفريا؛ واكن للك ملتقى كتاب و 

  .كتب مطبوعةلنا سـتة صار فالكتاب السادس،  نا طبع 
. ٔاي  الســـميياء، اaـال املعـريفنعـدها مراجـع يف هـذا الـيت طبعناهـا هـذه الكتـب ٕان 

لنـا مخسـون .ٕاذيف موضـوع معني قلنا يف ملتقيات سـابقة نمتـىن ٔان تتخصـص لك جامعـةلقدو 
مفيـدة  مراجع . فتتكون مهنااملتعددةجماالت املعرفة ا ٔان تتقامس فÎ بيهناجامعة يف اجلزائر ميكهن

  . حيب العاملني اÚلصنيوهللا وسزييد احملسـنني.،ونطلب املزيد من هللا سـبحانه.للباحثني

وال ينافسه غريه مـن ، ووصل ٕاىل القمة شاخما، امللتقى قد حقق الكثري من ٔاهدافهٕان 
  .أالفهام اكنت لها السـميياء خري معنيامللتقيات ٕاال متطفال، وٕاذا االٓداب اسـتعصت عىل 

مواص® عقد هذا امللتقـى،  ٕاىل يدعوفك ـماانالشكر اخلالص ٕاىل السـيد رئيس اجلامعة ا�ي 
ملتقى السـميياء والنص أالديب، وسـمترار فيه، وهو من املشجعني واملعجبني به و�لعـاملني 

ا�ي بــذل واللغــة العربيــة  االٓدابقســم الطيــب ٕاىل الســـيد رئــيس الشــكر و �لقسـم واللكية.
ســيد رئـيس ٕاىل ال  وكـذ«، العاملني معه لتحضري هذا امللتقـىولك أالساتذة ، ßودا مضنية



ولك العـاملني مـن ، ؤولني يف اجلامعـة واللكيـة والقسـم، وٕاىل لك املسـاللجنة العلمية للملتقى
  . النجاح للملتقى .ٔاجل هذا امللتقى

  
لَُمكْ َوَرُسوEُُ َوالُْمْؤِمنُونَ ا ا ا ا َوقُِل اْمعَلُو َوقُِل اْمعَلُو َوقُِل اْمعَلُو َوقُِل اْمعَلُو ﴿قال تعاىل :  ُ َمعَ æçَوالُْمْؤِمنُونَ فََسَريَى ا ُEُلَُمكْ َوَرُسو ُ َمعَ æçَوالُْمْؤِمنُونَ فََسَريَى ا ُEُلَُمكْ َوَرُسو ُ َمعَ æçَوالُْمْؤِمنُونَ فََسَريَى ا ُEُلَُمكْ َوَرُسو ُ َمعَ æçفََسَريَى ا﴾.  

  والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
  

  أالسـتاذ ا�كتور  محمد خان   •

  معيد لكية االٓداب واللغات •


