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ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 حــــلتاجمل زــد الىشــقُاع
 

يشترط أال يكون  لعملوا لعلمولل عر شور بول شوه،  شور د شونلل للةوا لعل رو  أن  و  أ   وو   .1
أةرى. نيكتب لعهاحث تموولل يييول همولل تمليلون عر شور  و  أ   وو  أةورى أي وال تحكيلون أن 

 بهنعن عر شر هاعل ر .
اا تةضو  لعملواا لعلمللو  عرتحكويل لعمرلو  لعشور د لو  بهوا لحكلوي  لتةججوي   و  ل و .2

لعملا لعلملل عر شرد ن ما عر ظال لعلته   و  لعل رو . ال ي ونز عرل عوع لالمتورلض أن لعوتظرل 
 مرى  تي   هذل لعتحكيل.

تمولل لعطرهووات هاشوول لعشوويل لعشووتاذ لعوولكتنر / نكيوا لعكريوو  عرلرلشووات لعمريووا نلعهحوونث نلوولير  .3
 تحرير لعل ر .

( عرغووو  simplified Arabic  14هةوووط (  A4أ  يكووون  لعهحوووث لطهنموووا مروووى نر،    .4
ةووط مووريض لعحنلشوو   16( لعم وواني  Times New Romanلع  هيوو    تلعمرهيوو  نلعرغووا
مريو  لعهحوث  CDنلر موا هون يونث  شو  لو  بورص تهامل لعشطر ليورل  12لعشيري  هح ل 

word. 
 شل5.5شل أمرى نأشيا 4.25لعونللش أيل  نأيشر  .5
نكوذلع  كرلوات ليتاحيون لعمرهيو  نلن  ريزيو  أ  ير ، هاعهحث أن لعلرلش  لرةجوا  هواعرغتي   .6

 .عرهحث
أ  تشتلا لعجيح  لعنعى ل  لعهحث مرى م نل  لعهحث كالًند نلشول لعهاحوث أن لعهواحيي د  .7

 نجيتن لعمرلي    هاعرغتي  لعمرهي  نلن  ريزي  (.



  د  هذة تمرييي  هاعهاحث نلعلشاركي  لمن لتضول    لالشولد لعلر و  لعمرليو هاعطربأ  ير ،  .8
لعتةجووص لعووولبي،د  وووو  لعملووواد لعم ووونل  لعهريووول    لعموووال  نلالعكترن ووو  (د ربووول لعوووواتع 

 نلعياكس.
أ  يرلموو  لعهاحووث بنلموول لعهحووث لعمرلوو  لعجوويا نل و يتوون لوو  تنييوو، نهوونللش نلجووالر  .9

 نلرل  .
 أ  تني، لع للنا نلعرشنل لعتنضيحي  لعلشتمارة نغيرها هاعلجالر لعجري . .11
 -إذل رغوب لعهاحوث  -لا مرى تنزيمات  غرل ي  ييضا أ  ت شور هواععنل  لعهحنث لعت  تشت .11

 .ت  مطلشتن ى  نتكن  مرى  يمتن
 .ال ُترل لعهحاث لعلملل  إعى أجحاهوا شنلل  شرت أل عل ت شر  .12
تحتيظ لعل ر  ه لي  حمن، لع شر عرهحث همل إ ازتون عر شورد نيروزل لعهاحوث لعحجونا مروى  .13

للرة لعل ر     حاع  رغهتن    إمالة لع شر ضول  كتواب عرهاحوث لنل م  كتاهي  لشهم  ل  إ
نال ال ي نز  شر لعهحوث  مرى تاري  لع شر هاعل ر د نلنشارة إعى لعلجلر   هشرط لرنر ش

لعووذ  توول إ ازتوون هاعل روو   ووى لى ل روو  مرليوو  أةوورى أن لوو تلر نلوو  يةوواعع هووذل يتموورض 
 عرلشائر  لعما ن ي  طهما عما ن  حمن، لع شر.

ا لعهحاث لعلملل  عمشل  لعرغ  لن  ريزي  نلعرغ  لعير شوي  تةضو  عريحوص ههر والع ل و  ك .14
 ( بها لعتحكيل مرى  يم  لع اشر .Turnitinلال تحاا لاللهى  

 يةض  ترتيب لعهحنث عر شر    لعل ر  تهمًا المتهارلت   ي . .15
 لعلكتنرل  (   –لع المي    لعلا شتير  لعمرلي  مرض لرةجات لعرشائا .16

 ل  لرلماة أ  يشتلا مرى لا ير  
 .لمللً  عهيا  أهلي  لنضنع لعهحث 
 .لرةجًا علنضنع لعهحث نكييي  تحليل د نيكن  ضل  لعهحث 
 لرةجًا عل وع لعهحث ن رنضن نمي تن نألنلتن 
 .ةاتلً  عهل لا تنجا إعين لعهاحث ل   تائع نتنجيات 



   الًند نلشل لعهاحثد نلشول لعلشورع ك لعرشاع تشتلا لعجيح  لعنعى ل  لعلرةص مرى م نل
 نلعش  . لعرشاع   هاعرغتي  لعمرهي  نلن  ريزي  (د  ضن م  ملل جيحات  لعلرةصمرى 

 رشنل لعتحكيل 
     نربو   32عرهحوث حتوى    يووا 521 رشنل لعتحكيلعرشالة أمضال هيئ  لعتلريس لعلجريي

 .نرب  32  يوا عرهحث لكير ل   621ن 
 ل هيئ  لعتلريس ل  لعلميلي  نلعللرشوي  لعلشواملي  نلعهواحيي  عولر تى عرشالة لمان ى أمضا

 .   يوا 311 لعتحكيل رشنل لعلميلي  هاعكري  لعلا شتير نلعلكتنرل  نلعنل لي 
 رشنل لع شر 

عرشالة أمضال هيئ  لعتلريس لعلجريي  نلمان يول ل  لعلميلي  نلعللرشي  لعلشواملي  نلعهواحيي  
 32  يووو  عنا  311 لعلميووولي  هاعكريووو   شوووتير نلعووولكتنرل  نلعنل وولي لعلشوو ري  عووولر تى لعلا

   يوات عرجيح  لعنلحلة. لازلل مرى ذع  تكن  رشنل لع شر شهم  نجيح  
 رشنل لع شر نلعتحكيل عمضال هيئ  لعتلريس عأل ا ب مرى أشاس  

   يوا. 25جيح  نلازلل مرى ذع  تكن  كا جيح  لماها  32 النا (  يوا 2511 



 
 
ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 الظادج األطاذذج احملكمُن لألحباز
 

 أو ً : األساتذة المحكمون من داخل جامعة المنصورة :
 أ.د/ رضــــــــــــا طــــــــــــيد ا ــــــــــــد

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــاخ ــــــــزاٌيم تزك ــــــــزاٌيم ات  أ.د/ ات
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 املزطــــــــّأ.د/ اتــــــــزاٌيم ال ــــــــد  

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــن ــــــــزاٌيم  اط ــــــــزاٌيم يت  أ.د/ ات
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــدا ليم طــــ  ان  أ.د/ ا ــــد عظــــن عث

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــــــــرا ـــــــــــّ   ـــــــــــد  ر   أ.د/ ا 
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ـــــــــــد  ـــــــــــً ال  ـــــــــــُر ع ي  أ.د/ او

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 در ـــــــــــً كمـــــــــــا  ا ـــــــــــدأ.د/ ت
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ـــــيى ـــــد ه ا ظ ـــــ د ال ـــــن ط  أ.د/ عظ

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/ عظـــن عثـــدالزعيم عظـــن عليـــُي
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/  ــــــــــ ثان  مــــــــــد طــــــــــ  

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/  ــــــــلجل  مــــــــُد ا  يــــــــدِ
 

 منصورةجامعة ال كمية اآلداب
 أ.د/ صــــــــــث ّ ع يــــــــــً  ــــــــــُوض

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــان ــــــــ  ر   ــــــــد اضاعي  أ.د/ طل 
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب



 أ.د/ عثـــــدال ا  عثـــــدالز ه عثـــــدال ا 
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/ عثــــــــداب ع يــــــــً عثــــــــدا ا  

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 ِأ.د/ علـــــّ الحمز ـــــة  مـــــد الشـــــىاَ
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/  ـــــاذه  مـــــد عثـــــدالحم ار  ـــــز  

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/  مـــــــــــد ا ـــــــــــد  ىـــــــــــيم
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/  مــــــد طــــــيد عــــــا    زعــــــاخ

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 أ.د/  مـــــــــد عيظـــــــــّ ا ز ـــــــــزِ
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــ  ّ  ــــدابأ.د/  ص ــــّ عث ــــزاٌيم عل  ات

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــى ـــــا  ا ي ـــــيُوّ ط ـــــو تظ  أ.د/  ى
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 أ.د/ اتـزاٌيم  مـد  حمزتــّ  مـد  ىصــُر

 
 جامعة المنصورة كمية التربية

ـــــــــ  ـــــــــ يد     ـــــــــارَج الظ  أ.د/  
 

 جامعة المنصورة كمية التربية
 



 خارج جامعة المنصورة  األساتذة المحكمون من : ثانٌا
ــــّ ــــد الشا ل ــــيد  م  أ.د/ ا ــــد الظ

 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب

 أ.د/ اطـــــا ً الظـــــيد  مـــــُد علـــــّ
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
 أ.د/ ا ظــــــن  مــــــد عثــــــداملى م

 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
 أ.د/ س ىــــة طــــ د س لــــُ  اتُطــــىً

 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب

ــــــــ ــــــــ   تي ــــــــ نأ.د/ ص  ُ ّ رط
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
ـــد  ر ـــّ عثـــدا ادِ ا ـــد  أ.د/  م

 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب

ــــاص  مــــد  ــــُدي  أ.د/  مــــُد عث
 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب
 أ.د/  صــ  ّ علــّ تظــيُوّ اتُ  يشــ 

 

 جامعة القاهرة كمية اآلداب

 أ.د/ علــــّ الظــــيد يتــــزاٌيم ع ــــُي
 

 ة القاهرةجامع كمية اإلعالم

ــــد  أ.د/  مــــُد  ُطــــ   صــــ  ّ عي
 

 جامعة القاهرة كمية اإلعالم
ـــان ـــن ر   ـــ  ّ عظ ـــن  ص  أ.د/ عظ

 

 جامعة القاهرة كمية اآلثار
ــــــــد  مــــــــد الىــــــــ اَِ  أ.د/ را 

 

 جامعة القاهرة كمية اآلثار

ــــد ه ــــُر ال ــــدا ليم و ــــد عث  أ.د/  م
 

 جامعة القاهرة كمية اآلثار

 يم الثـــــــدَِأ.د/ الظــــــ يد يتــــــزاٌ
 

 جامعة القاهرة اإلفريقيةمعهد البحوث والدراسات 

ــــــــا ز ــــــــزاٌيم ع  أ.د/  ا ــــــــدي يت
 

 جامعة القاهرة اإلفريقيةمعهد البحوث والدراسات 

ــــــــّ ــــــــد املزسَق ــــــــا  ا   أ.د/ مج
 

 جامعة عين شمس كمية اآلداب

 أ.د/ رسج طــــــــىد يتــــــــزاٌيم ليــــــــً
 

 جامعة عين شمس كمية اآلداب

 دالزاسج  جـُبأ.د/  مُد اضاعيـ  عثـ
 

 جامعة عين شمس كمية اآلداب

ـــــُدج ـــــاص ع ـــــّ عث  أ.د/  مـــــُد عل
 

 جامعة عين شمس كمية اآلداب

 أ.د/  صـــ  ّ ر ـــا   مـــُد ر ـــا 
 

 جامعة عين شمس كمية اآلداب

ـــــــا  ـــــــد ط ـــــــد عثدا مي  أ.د/  م
 

 جامعة عين شمس كمية األلسن



ـــزاٌيم ـــدال ش ش يت ـــد عث ـــى ا   أ.د/  
 

 ن شمسجامعة عي كمية األلسن

 أ.د/ طـــــــٍا   مـــــــد الىـــــــُ ٍّ
 

 جامعة عين شمس كمية البنات

ـــــــــــــدال ادِ ـــــــــــــه عث  أ.د/ طُط
 

 جامعة عين شمس كمية البنات

 أ.د/  صـــ  ّ  مـــد  مـــد الثحمـــدادِ
 

 جامعة عين شمس كمية التربية

 أ.د/ رَ ــــــــً عثــــــــداملى م عثــــــــاص
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ـــــــــد ـــــــــد رأ  ـــــــــة  م  أ.د/ س ى
 

 اإلسكندريةمعة جا كمية اآلداب

ــــــــا ّ ــــــــد الش  أ.د/ طــــــــٍو  م
 

 اإلسكندريةجامعة  كمية اآلداب

ــد عظــن ــو  م ــّ تك ــد ال ر   أ.د/  م
 

 اإلسكندريةجامعة  كمية اآلداب
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 اإلسكندريةجامعة  كمية اآلداب
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 اإلسكندريةجامعة  كمية اآلداب

 ثىـــــــــاو عظـــــــــىن ا ـــــــــُىأ.د/ 
 

 اإلسكندريةجامعة  كمية التربية

ــزاٌيم ــد ه ات  أ.د/ َ يــحم  مــد مجــا  ال
 

 جامعة حموان كمية اآلداب

ـــــــــار  ـــــــــيد  ث  أ.د/  ـــــــــاتز الظ
 

 جامعة األزهر لمبنات اإلسالميةكمية الدراسات 
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 جامعة األزهر اإلنسانيةكمية الدراسات 

ــــــــــ اد ا ــــــــــ ــــــــــ   أ.د/    د كا 
 

 جامعة األزهر كمية المغات والترجمة

ـــــــّ ـــــــاعّ الثيل ـــــــُا ّ الز   أ.د/ امل
 

 جامعة األزهر كمية المغة العربية بالمنصورة

 أ.د/  ــــــز  كا ــــــ  ا ــــــد طــــــليم
 

 جامعة األزهر كمية المغة العربية بالمنصورة

 أ.د/ ا ـــد صـــ   الـــد ه عثدا ميـــد
 

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب

ــيُ ــيُوّأ.د/ الثظ ــاد الثظ ــداب    وّ عث
 

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب

ــــي  ــــى الش ــــّ ع  ــــد  ىيم  أ.د/ را 
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ــــــــكز ــــــــيد عظ ــــــــداب الظ  أ.د/ عث
 

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب

 أ.د/  ـــادي  مـــُد ا ـــد اضاعيـــ 
 

 جامعة بنها كمية اآلداب



ـــزاٌيم عثـــداب  أ.د/ ع ي ـــّ  مـــُد ات
 

 جامعة بنها اآلدابكمية 

ــــــــلكٍا ــــــــً ط ــــــــزاٌيم طلث  أ.د/ ات
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب

ـــــد ـــــّ عي ـــــزاٌيم عل ـــــه ات  أ.د/ عظ
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب

ــــــي  ــــــ   ا ــــــدِ الش  أ.د/ عثدالظ
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب

ــــــــداب  ــــــــّ عث ــــــــد  ر   أ.د/  م
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب
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 أ.د/  صـــــ  ا  ر ـــــّ اتـــــُ  ـــــارب 
 

 جامعة طنطا كمية اآلداب

ـــــ   ـــــدي ع ـــــ   عث ـــــداب ع  أ.د/ عث
 

 جامعة كفر الشيخ كمية اآلداب

ـــــــــّ  أ.د/  مـــــــــد ا ـــــــــد  زع
 

 جامعة كفر الشيخ كمية اآلداب

 أ.د/  مد عثدال ادر عثدا ميـد  ىيشـه
 

 جامعة دمنهور كمية اآلداب

 ٌـــــــ   أ.د/ ا ــــــد اتـــــــُ اجملــــــد
 

 جامعة المنيا كمية اآلداب

 أ.د/ ا ــــد  مــــُد اضاعيــــ  ا ــــشار
 

 جامعة المنيا كمية اآلداب

 أ.د/ اطـــا ً عثـــدال را   ـــدوّ عثـــدال 
 

 جامعة المنوفية كمية اآلداب

ــــــــــزاب ــــــــــه   ــــــــــا ش عظ  أ.د/  
 

 جامعة المنوفية كمية اآلداب

ـــُ ا ـــو  أ.د/ ا ـــد  صـــ  ّ ا ـــد ات
 

 طجامعة دميا كمية اآلداب

ــا ــُ ال   ــه ات ــزاٌيم عظ ــن يت  أ.د/ ا ظ
 

 جامعة دمياط كمية اآلداب

 أ.د/ عا ـــــــد  مـــــــد رسج عـــــــُاص
 

 جامعة دمياط كمية اآلداب

 أ.د/  مـــــد  ـــــث  ا ـــــا  الكـــــُ ّ 
 

 جامعة مصر الدولية كمية األلسن
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