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ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 بة اآلداـــــكلٌ

 ـــ

 ةــــثبجملل رــد النشــقواع
 

فةةً مجةة    ثمجلةةك يل ةةك ب جبم ة ملةةك بة مجةةىزل مجلةةك ةل  ةةك مشر ةةك ا ةة    م ةةس ب  شةة  .1

 ب جبم.

 .اجدز بة جلك مسا ن فً بةعمك ) يم يس وأغعطط( .2

 اسظل بال ش ث مع طلب   ظم بةع د بالظ  ذ بةدي ىز / ة  د بةرل ك وزئ ط ه ئك اشسيس بة جلك. .3

جلك بال شة ث   ةلةةك بةلس  ةك أو  ى ةدي بةلة ة ن ) باليجل صيةك أو بة(سيعة ك( ويجةب ةمةد ام س بة  .4

 ي س بةبشث   ةلةك بةلس  ك ي س مل   ةه  ى دي ه ا ن بةلة  ن و  ةلرط.

) إذب يةة    B 16وبةلمةة وين  ةةمظ  14يقةةدا بةبشةةث مةةن خةةكث يعةةل مر ى ةةك ةلةةً بةر ب ةةىاس  ةةمظ  .5

وارةى  بةر   ةك فةً  Simplified Arabicرةى  يةىا بة ةظ بةبشةث   ةلةةك بةلس  ةك ( ةلةً أ  ي

 ظم فً بةطى  . 22ظم فً بةلسض ،  12.5بةج(شك 

 مر ىم ةل ه  بةبشث. .C.Dيسفق   ةبشث  .6

أظة ارل  نيسظل بةبشث ةل شرة م  لةد ةس ةه ةلةً ه ئةك اشسيةس بة جلةك وا رةى  ةجمةك بة شرة م مة .7

 م  جج ن ) مشر  ن( من وبقع قىبئم بة شر م.

 .ه س بةبشث إال يرى  قد ظبق ي سي  سط ةم .8

 ال ي م زج بال ش ث بة ً ام ي سه  أو بة ً ال ي م ي سه  ) غ س مقبىةك بةم س(. .9

 زظىا بة شر م: .12

  : ةم ك ةرل مشرم. 252ارى  مر فأل بة شر م ةلع جل أةض ء ه ئك بة دزيط بة جسي ن 

 دين وبةبةة  ن ن ةلعةة جل ملةة ويً أةضةة ء ه ئةةك بة ةةدزيط مةةن بة ل ةةدين وبة دزظةة ن بة عةة ة

ةةةدزة ً بة  ةعةة  س وبةةةدي ىزبه وبةىبفةةدين ارةةى  مر فةةأل بة شرةة م  ىبقةةع م ئةةك ةم ةةك ةرةةل 

 مشرم .

 :زظىا بةم س .11

ةلع جل أةض ء ه ئك بة دزيط بة جسي ن ومل وي هم من بة ل دين وبة دزظة ن بة عة ةدين 

 ًوبةب  ن ن بة عجل ن ةدزة ً بة  ةع  س وبةدي ىزبه وبةىبفدين ارى  ي ة  ة

ص(شك بالوةً أم  م شبج ةلً ذةك ارى  زظىا بةم ةس ظةبلك ةم هة    32 و  ةم ك  322

 (شك بةىب دل.جةل

 زظىا بةم س وبة شر م  ةض ء ه ئك بة دزيط ةألة يب ةلً أظ ض : .12



ص(شك بالوةً وم شبج ةلةً ذةةك ارةى  يةل صة(شك مق  ةل خكخةك  32جوالز أمسيرً(  322)

 جوالزب  



 
 
ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 هيئة حتكيم العدد
 

 أو ً : األساتذة المحكمون من داخل جامعة المنصورة :
 أ.د/ إثــــــراهيم إثــــــراهيم ثركــــــب 

       
 جمعة المنصورة –كمية اآلداب 

ــــــ  ــــــد  ا ر  ــــــراهيم الع  أ.د/ إث
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/ امحــد ني ــد عجــد اعلــيم  ــع ب 
 

 جامعة المنصورة –آلداب كمية ا

 أ.د/ أنـــــــــوع ع يـــــــــة العـــــــــد 
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/ ثدعيــــــــة ك ــــــــب  امحــــــــد 
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

ــــــــدي   ــــــــعد ال ــــــــد    أ.د/ ني 
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/ عضـــــــــب  ـــــــــيد امحـــــــــد
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/  ـــــــــيد  ـــــــــر  عا ـــــــــد
 

 جامعة المنصورة –داب كمية اآل

 أ.د/  ــــــــعجب    ــــــــد  ــــــــ  
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/ طلعــــــي إربعيــــــ  ع  ــــــب  
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

ــــو  ــــ ي  ع ــــد ال  ــــبد  عج  أ.د/ ع
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/ عـــــــــبد    ـــــــــود ثـــــــــدع
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

ـــت   ـــل البري   ـــد الشـــنب  أ.د/ عل
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

ــري  ــبع   ــد الب  ــد عج ــب       أ.د/  
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

ــــــــيم ــــــــد  ن ــــــــد امح  أ.د/   
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/   ـــــــــد  ـــــــــيد نيـــــــــب   
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/   ــــــد عي ــــــ  اعريــــــر 
 

 رةجامعة المنصو  –كمية اآلداب 

ــد ا   ــل عج ــراهيم عل ــ    إث  أ.د/  ص
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

 أ.د/  نـــــــى ث ـــــــيونل ا يـــــــ  
 

 جامعة المنصورة –كمية اآلداب 

ــــــ   ــــــد  برث ــــــراهيم     أ.د/ إث
 

 جامعة المنصورة –كمية التربية 



 جامعة المنصورة –كمية التربية  ربي  ـــــــــيد جــــبع ق ال عــــــأ.د/  

 ثانٌاً : ا ساتذة المحكمون من خارج جامعة المنصورة:
 

ــــــب    أ.د/ امحــــــد جمــــــد  ني 
 

 جامعة القاهرة –كمية اآلداب 

ـــــــــــــد   أ.د/ امحـــــــــــــد هوي
 

 جامعة القاهرة –كمية اآلداب 

 أ.د/  ـــــب ل  ـــــلي ب  امحـــــد 
 

 جامعة القاهرة –كمية اآلداب 

ـــــــل   أ.د/  ـــــــدب ل  ـــــــيد طلج
 

 جامعة القاهرة –كمية اآلداب 

ــــــبع  أ.د ــــــل البج ــــــو  عل  / ع
 

 جامعة القاهرة –كمية اآلداب 

 أ.د/   ـــد    ـــل عجـــد الجـــبق 
 

 جامعة القاهرة –كمية اآلداب 

 أ.د/  صــ    ني ــ    ــد النشــبع
 

 جامعة القاهرة –كمية اآلداب 

ـــيم ـــد اعل ـــ  عج ـــد الل ي  أ.د/ عج
 

 جامعة القاهرة –كمية دار العموم 

 أ.د/   ــد محب ــة عجــد الل يــ 
 

 جامعة القاهرة –دار العموم كمية 

 أ.د/ مجــــــب  امحــــــد ا ر  قــــــ  
 

 جامعة عين شمس –كمية اآلداب 

ـــــــل ني ـــــــ    أ.د/ ني ـــــــد عل
 

 جامعة عين شمس –كمية اآلداب 

 أ.د/   ــــــود عجــــــب  عــــــود  
 

 جامعة عين شمس –كمية اآلداب 

 أ.د/ أرـــبب عجـــد ا ـــنعم إثـــراهيم 
 

 جامعة عين شمس –كمية البنات 

  ــــــد  ــــــلي ب  أ.د/  ــــــنبب  
 

 جامعة عين شمس –كمية البنات 

ـــب   ـــد   ـــد اع ي ـــد عج  أ.د/   
 

 جامعة عين شمس –كمية األلسن 

 أ.د/  صـــ      ـــد الجبـــداد  
 

 جامعة عين شمس –كمية التربية 

ـــدي   ـــد مجـــب  ال ـــم     أ.د/   ي
 

 جامعة حموان –كمية اآلداب 

 أ.د/ نيرثــــــ  عجــــــب  ع  ــــــو  
 

 سكندريةجامعة اإل –كمية اآلداب 

 أ.د/  ينــــــت   ــــــد عأ ــــــي 
 

 جامعة اإلسكندرية –كمية اآلداب 

 أ.د/ عـــــــق  وكـــــــل قـــــــبد  
 

 جامعة اإلسكندرية –كمية اآلداب 

ــــــوة  ــــــد    ــــــد عج  أ.د/   
 

 جامعة اإلسكندرية –كمية اآلداب 



ــــــى  ــــــل ثك ــــــد ال  د  أ.د/   
 

 جامعة اإلسكندرية –كمية اآلداب 

ــــــوى ــــــند ا  ــــــبب ني   أ.د/ ثن
 

 جامعة اإلسكندرية –كمية التربية 

ـــــيد ع ـــــكر ـــــد ا  ال   أ.د/ عج
 

 جامعة الزقازيق –كمية اآلداب 

 أ.د/ عجد العبطل عجد ا ع ل كيـوا 
 

 جامعة الفيوم –كمية اآلداب 

 أ.د/ ني ـــــــــــــــ  عيـــــــــــــــد
 

 جامعة طنطا –كمية اآلداب 

 أ.د/ عأ ـــــي  ني ـــــل الشـــــي  
 

 جامعة طنطا –كمية اآلداب 

 أ.د/ صـــــــــــــجدل ع يـــــــــــــل
 

 جامعة طنطا –كمية اآلداب 

ـــ  ـــود  ل ـــرنييم    ـــد ال  أ.د/ عج
 

 جامعة طنطا –كمية اآلداب 

 أ.د/ عجــد ال ــ   امحــد  الشــي 
 

 جامعة طنطا –كمية اآلداب 

 أ.د/   ــــــد   دــــــل عجــــــدا  
 

 جامعة طنطا –كمية اآلداب 

ــــــل ــــــد  رع ــــــد امح  أ.د/   
 

 جامعة كفر الشيخ –كمية اآلداب 

ــــود إ ــــ     ــــراهيم أ.د/ ع ي   ث
 

 جامعة بنها –كمية اآلداب 

 أ.د/ اثــراهيم   ــد علــل ثــد  
 

 جامعة دمياط–كمية اآلداب 

ـــى  ـــو ا  ـــ    أث ـــد  ص  أ.د/ امح
 

 جامعة دمياط –كمية اآلداب 

ـــــر  ـــــب  ا ص ـــــ ص ا  ص  أ.د/  
  

 جامعة دمياط –كمية اآلداب 

 أ.د/  ـــــــبيق ني ـــــــ   ـــــــراة 
 

 جامعة المنوفية –كمية اآلداب 

 بثر اثب يـــــــد   ـــــــدأ.د/ صـــــــ
 

 جامعة جنوب الوادى –كمية اآلداب قنا 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــبب دع ي  أ.د/ ث 
 

 جامعة المنيا –كمية اآلداب 

ـــب   ـــل    ـــل عل ـــعيد ع ي  أ.د/  
 

 جامعة األزهر بالقاهرة –كمية المغات والترجمة 

ـــدي  ـــد قن ـــرا ق امح ـــد ال  أ.د/ عج
 

 جامعة األزهر بالقاهرة–كمية المغات والترجمة

ـــــل أ.د/ ا ـــــوا    الر ـــــبعل الجيل
 

 جامعة األزهر بالمنصورة –كمية المغة العربية 

ـــــــ   ـــــــليم  ـــــــر  كب   أ.د/  
 

 جامعة األزهر بالمنصورة –كمية المغة العربية 



  الفهرس

رقا   وعـــــالموض ا
 الصفحة

قللة  للٌن ال نٌللي النحوٌللة دراسللة لللى العا  أسلللوب اتشللتفا  لللى اللللرمن الكللرٌم ٔ
 والدتلة

 د سلٌمان الجعٌديدكتور/ محمو

ٔ 

ٕ 
 قراءة لى شعر لاروق جوٌدة  تجلٌات الهوٌة

  حمد بن سعود البلٌهددكتور/ 

ٔٔ٘ 

ٖ 
 لى ضوء العلٌدة اإلسامٌة واج ات المؤسسة اإلعامٌة المسئولة 

  إبرالٌا حامد حسن أبو صعٌلٌكدكتور/ 

ٔٗ1 

 دراســة تحلٌلٌة اللرمنٌة الصـورة لً األدوار ت اد  ٗ

  أٌمن السٌد الصٌاد دكتور/

ٔ1ٖ 

٘ 
 ًْ َت ٌَ ٌَّب ِلً ِرَوا ٌت َعلَى َنْهِر ِدْجلَةَ  »  وَ  «ْلَفاِئِب ٱْمَرأةُ ٱ »اَلُمَف ٌْ ٌة  «َ  ٌَّ  ِدَراَسٌة َنْلِد

  سرحان جّفات سلماندكتور/ 

ٕٖٖ 

 األردن لً الحدٌث اللفوي الدرس من مامح ٙ

 الطوٌـــــــل عمـــــران /دكتور
ٕٙ1 

 لجما  أ ً حمدان )رؤٌة أخٌرة (( قراءة لً مسرحٌةالواقعأسطرة ) 7
 جودي وارس البطاٌنة /دكتور

ٕ27 

 جدلٌة الشعرى و المروى عند األحوص األنصارى 2
 د . عبٌر علٌوة إبرالٌا

ٖٕ1 

( قوللي ٕٖٔمن سورة م  عمران من اآلٌلة ) الصور ال اغٌة لً اللرمن الكرٌم 1

 لى مخر الر عإ چ ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ تعالى

 د . أحمد عبد البنى محمد النجولى الجمل

ٖٗٓ 

 " دراسة تحلٌلٌة"  صــورة الضـحى ٓٔ
 د . أحمد عبد السالا أبو الفضل

٘21 

ًّ  الُمتولَّى  ٔٔ  22ٗتسهٌ  السَّ ٌ  إلى َتَعلُّم التَّرِسٌ  أل ً ع د هللا الُحَمٌِديِّ األندلُس
 دراسـة نلدٌة هـجرٌة

 محمد شعٌب د . عبد الحمٌد
 د. أحمـــد أحمـــــد مجـــــالد

ٙ77 

 التداخ  اللفوي للنلوش الفٌنٌلٌة لً ع رٌة العهد اللدٌم ٕٔ
Linguistic Interference of Phoenician inscriptions in 

Hebrew of the Old Testament 

 دكتور / سٌد سلٌمان علٌان

7٘ٔ 



رقا   وعـــــالموض ا
 الصفحة

 أشعار التكرٌم عند إ راهٌم  ن عـزرا ٖٔ
 لدكتور/ محمد وتحً الببــداديا

71ٔ 

 م1ٙ – ٗٔلً الفترة من   ه ات األ اطرة للعامة لً روما ٗٔ

 أمل أحمد حامد عبد العزٌز/ ةالدكتور
2ٖ1 

لى عهلد السللطان أ لى   العاقات السٌاسٌة  ٌن مملكة  نى مرٌن ومملكة قشتالة ٘ٔ
 م (2ٕٙٔ-2ٕ٘ٔهـ/2٘ٙ-ٙ٘ٙ)  ٌوسف ٌعلوب  ن ع د الحق

 حساا  محمود المحالو ور/ الدكت

27٘ 

دراسلة  لى الحٌاة اتجتماعٌة واتقتصلادٌة للى مصلر  صور من دور اتوقاف ٙٔ
 تارٌخٌة وثائلٌة

 عبد المنعا عبد الرحمن عبد المجٌدالدكتور/ 

1ٖٔ 

 للٌن الجهللاد اإلسللامً والمعارضللة السٌاسللٌة لللً  الداعٌللة أ للوعلً السللرا    7ٔ
 ث الهجري/ التاسع المٌاديخا  اللرن الثال  األندلس

 عبٌر زكرٌا سلٌمانالدكتور/ 

121 

 لللً عهللد السلللطان إسللماعٌ   وقفللات مللع ملتطفللات كت هللا أسللرى وم عوثللون 2ٔ
 م(7ٕ7ٔ -7ٕٙٔ -هـ1ٖٔٔ/2ٕٓٔ)

 وهد بن محمد السوٌكتالدكتور/ 

ٕٔٓ7 

 وعاقتها  التعلٌم اإللكترونً ثلالة اإل داع  1ٔ
 الشهرانًدكتور/ معلوي بن عبد ي 

ٔٓ٘1 

دراسلللة  مواجهلللة الفللللر وتحلٌلللق العداللللة اتجتماعٌلللة للللى اللرٌلللة المصلللرٌة ٕٓ
 سوسٌولوجٌة  لرٌة ش راهور  محالظة الدقهلٌة

 مروه حمد  رٌاض/ ةدكتور

ٔٔٓ٘ 

(  ٌٌلر  وردٌلو (Sorokin تلرٌم سلروكن   التراتب والتلوارث اتجتملاعً عنلد ٕٔ
(Bourdieu) 

 صالح داعوب الدكتور/ السوٌحلً الهادي

ٔٔ7ٔ 

 حا  لفناء لً التصوف اإلسامً والثرلانا ال وذٌة ٕٕ
 " دراسة ملارنة"

 نٌفٌن إبرالٌا إبرالٌا ٌاسٌن/ ةالدكتور
 

ٔٔ21 

" دراسللة تحلٌلٌللة نلدٌللة لللى ضللوء الشللرعٌة  المللرأة لللى الفلسللفة اتلاطونٌللة ٖٕ
 اإلسامٌة"

 اسماء منصور محمد عوض حجاز/ ةالدكتور

ٕٔٗ٘ 



رقا   وعـــــالموض ا
 الصفحة

عض لنٌات اترشاد النفسً التكاملً وأثرها لً خفض حلدة الضلفوط النفسلٌة   ٕٗ
وتحسللٌن مسللتوى التوالللق النفسللً واتجتمللاعً لللدى عٌنللة مللن م للاء وأمهللات 

 اتطفا  المعاقٌن ذهنٌاً 
 سٌد أحمد محمد الوكٌلالدكتور/ 

 أحمد عبد الفتاح عٌادالدكتور/ ا ستاذ 
 

ٖٔ2٘ 

)اللفظللى و ال صللرى(  ت للاٌن  الللذاكرة العاملللة ت للاٌن اضللطراب مهللام مكللونى  ٕ٘
 مراح  اإلصا ة  مرض األلزهاٌمر 

 لبــة بهـى الــــدٌن ربٌــع/ ةالدكتور
 

ٔٗٙ٘ 

المن ئللة    عللض العواملل  الدٌموجرالٌللة والشخصللٌة وأسللالٌب المعاملللة الوالدٌللة ٕٙ
  المشاركة السٌاسٌة

 بركـــات حمــــزة حســــــنالدكتور/ 
 

ٖٔ٘ٔ 

 دراسة حالة محالظة الدقهلٌة –مشكات الطاقة الكهر ائٌة ومستل لها  7ٕ
 دراسة لى الجفرالٌة اتقتصادٌة

 محمد عزت محمد الشٌخالدكتور/ 
 

ٖٔٙ7 

 األ عاد الدٌموغرالٌة لمشكلة ال طالة لً الٌمن 2ٕ
 محمد علً عثمان أسعد المخالوًالدكتور/ 

ٔٙ27 

ومسللتوٌات  دراسللة لللً تجلٌللات الللنص ًالخطللب والوصللاٌا لللً النثللر اإلسللام 1ٕ
 التفسٌر

 الدكتور/ علً البرٌب محمد الشناوي

ٔ7ٖٗ 

1 TAXATION AND CUSTOM SYSTEM DURING THE PERIOD 

OF THE SECOND RASULID SULTAN Al-Muẓaffar (647-694/ 

1249-1295) IN YEMEN 

Dr. Abdulaziz A. Abudahesh 

3 

2 Post- Modernity Reconsidered: Liquid Modernity  In Paulo 

Coelho's The Alchemist 

Dr. Ibrahim Ahmed Mohamed Salem  
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