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ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 بة اآلداـــــكلي

 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 اآلدابـــــكلي

 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/  

 ثانياً : 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 –لتربية كمية ا

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 –اآلداب كمية 

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 

ــــراهيم ــــود إث ــــ       أ.د/ ع ي 
 

 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 

 ب يـــــــد   ـــــــدأ.د/ صـــــــبثر اث
 

 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 ـــــواف الر ـــــبع  ل الجيل
 

 جامعة األزهر بالمنصورة –كمية المغة العربية 

ـــــــ   ـــــــليم  ـــــــر  كب   أ.د/  
 

 جامعة األزهر بالمنصورة –كمية المغة العربية 
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210 

03 
 ) دراسة جغرافية( الجريمــة فــــى ليبيــــا

 مصطفى عبد السالا المبرد

430 



رقا   الموضـــــوع ا
 الصفحة

02 
 3111ــ0114فى ليبيا للفترة من   اتــــهالنمــو السكــانى فى منطقــة مصر

 ) دراسة جغرافية(
 على عطية محمد أبو حمرة

421 

04 
 أرصللاد محطللة فللي و كميللة األمطللار عنصللرد درجللة الحللرارة تغيللر تحليللل

 3111 – 0141 الفترة خالل ليبيا – مصراتة

 جمعح على المليان

422 

01 
 قاط الخمس فى ليبيابمنطقة الن  المقومات الطبيعية للتنمية السياحية

 أريج على خليفة كرناف

131 

 بمحافظة الدقهلية  خريطة عضوية األحزاب السياسية 01

 دينا يحيى زلران

112 

03 
 الوحدة النفسية وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى عينة من طالب 

 المرحلة الثانوية بمدينة بصراته بليبيا

 وائزة سلطان سعيد جمجوا

141 

02 
 ب للخارج وأثره على إيجابية التوافق لدى األبناء هجرة األ

 صفاء على أحمد حسن 

123 

01 
لللدى المللدراء   مهللارات مللا وراء المعرفللة وعالقتهللا بللبعض المتغيللرات النفسللية

 بقطاعات حكومية مختلفة

 عالء أحمد السيد عبد الهاد 

301 

 الغربي ياالستشراق وعولمة الثقافة في الوع 31

 على أحمد البزال

340 

 النظر واألدلة عند عضد الدين اإليجي 30

 جمــــال زيــــدان علـــــى

311 

 األخالق والال أخالقية في اللغة واالصطالح 33

 الصديق الهاد  داعوب

311 

32 
 التصـــويت اإللكتـــرونى نموذجـــاً   الديمقراطية اإللكترونية :

 لالل أحمد وجد  عبد الفتاح محمد

203 

34 
 ه الذاتية للمهدى بين تومرت وعقيدتهالسير

 عبده عبده على ورحات

211 



رقا   الموضـــــوع ا
 الصفحة

31 
 التمييز بين الفقه وعلم أصول الفقه

 عماد الدين على حسن أبو ترك

211 

31 
 أصول أخالقيات الحاسوب

 زينب  وتحى حامد شحاتح

131 

 دور الفرض العلمى فى المنهج االستقرائى 33

 يونـــس ســــالا أحمــــــد

143 

 

 


