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ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 حــــتاجملل رــالىش دــقُاع
 

يشترط أال يكون العمل  المدل ل لمرشلر سل  نلره رشلرء  نلواا  الل  الميملي أو  لخ أ. ييلي أللرا. ويكتل  الر  ل   .1
 تعي ا يفي  رع ل تد يمه لمرشر  خ أ. ييي ألرا أثر ا ت كيمه أو سروله لمرشر ر لميمي.

متلصصين  خ مي   العم  المد ل لمرشلر  و دل  تلضع األعم   المد مي لمت كيل العممخ النر.  من سر  م كمين  .2
 لمرظ ل المترع  خ الميمي. ال ييوز لممؤلف االعتراض أو التظمل عمى رتييي هذا الت كيل.

 تد ل الطمر ت ر نل الني  األنت ذ ال كتور / وكي  الكميي لم ران ت العمي  والر و  وم ير ت رير الميمي. .3
األيرريللي  ت( لمغللي العرريللي والمغلل simplified Arabic  14رلللط  ( A4أن يكللون الر لل  مطروعلل  عمللى وره    .4

 Times New Roman ومر دل  رله تر عل  األنلطر مفلر   12لط عريض ال واشخ النفميي ر يل  16( العر وين
 .wordعميي الر    CDثال  رنخ مع سرص 

 نل5.5نل أعمى وأنف  4.25اليوامش أيمن وأينر  .5
 .وكذالك كمم ت مفت  يه لمر  ص ن ر لمغتين العرريي واإلريميزيي أن ير ه ر لر   أو ال راني ممل .6
أن تشللتم  الصللف ي األولللى مللن الر لل  عمللى عرللوان الر لل  كلل مالا  وانللل الر  لل  أو الرلل  ثين  وصللفته العمميللي  .7

   ر لمغتين العرريي واإلريميزيي (.
ال ريللي العمميللي   التلصللص اللل سيه  ررللذت تعريفيللي ر لر  لل  والمشلل ركين معلله متضللمري  االنللل   ر لطملل أن ير لله  .8

 ييي العم   العروان الرري .   الع  . وااللكترورخ (  رسل الي تف والف كس.
 أن يراعخ الر    سواع  الر   العممخ األصي  ومريييته من توثيه وهوامش ومص  ر ومرايع. .9

 أن توثه الي او  والرنول التوضي يي المنتع رت وغيره  ر لمص  ر األصميي. .11
 لى  وتكلون عملى رفدتله -إذا رغ  الر     -ر و  التخ تشتم  عمى توزيع ت يغرا يي يفض  أن ترشر ر أللوان ال .11

 .ت  دطمنتال
 .ال ُتر  األر    المد مي إلى أص  ري  نواا رشرت أل لل ترشر  .12
يلي منلردي ت تفظ الميمي ريميع  دوه الرشر لمر   رع  إي زتله لمرشلر  ويملزل الر  ل  ال صلو  عملى موا دلي كت ر .13

عمللى تلل ريخ الرشللر  ريمللن إ ارت الميمللي  للخ   لللي رغرتلله  للخ إعلل  ت الرشللر ضللمن كتلل   لمر  لل  رشللرط مللرور نلل
وال ال ييلوز رشلر الر ل  اللذ. تلل إي زتله ر لميملي  لى اا ميملي عمميلي أللرا أو  ر لميمي  واإلشل رت إللى المصل ر

  دوه الرشر.مؤتمر ومن يل لف هذا يتعرض لممن ئمي الد روريي طرد  لد رون 



كلل  األر لل   المد مللي لدنللمخ المغللي اإلريميزيللي والمغللي الفررنلليي تلضللع لمف للص ررررلل م  مرللع االرت لل   اال رللى  .14
 Turnitin. سر  الت كيل عمى رفدي الر شر ) 

 يلضع ترتي  الر و  لمرشر  خ الميمي ترع ا العتر رات  ريي. .15
 ال كتوراء (   –الي معيي   الم ينتير  العمميي عرض مملص ت الرن ئ  .16

 مع مراع ت أن يشتم  عمى م  يمخ 
 .  مد ميا لري ن أهميي موضوع الر 
 .  مملص ا لموضوع الر   وكيفيي ت  ي ء  ويكون ضمن الر 
 مملص ا لمري  الر   و روضه وعيرته وأ واته 
 .ل تميا ألهل م  توص  إليه الر    من رت ئ  وتوصي ت 
 المملللصكلل مالا  وانللل الر  لل   وانللل المشللرف عمللى  الرنلل ليوان تشللتم  الصللف ي األولللى مللن المملللص عمللى عرلل 

 والنري. الرن لي  ر لمغتين العرريي واإلريميزيي (   ضال عن ع   صف  ت 
 رنول الت كيل 

    يرييل  لمر ل   621ورسلي و  32لمر ل   تلى  يريي  521 رنول الت كيللمن  ت أعض ا هيئي الت ريس المصريين
 .ورسي 32اكثر من 

   ت مع ورى أعض ا هيئي الت ريس من المعيل ين والم رنلين المنل ع ين والرل  ثين لل ريتى الم ينلتير والل كتوراء لمن
 . يريي  311 الت كيل رنول المدي ين ر لكميي والوا  ين
 رنول الرشر 

ن لل ريتى لمنل  ت أعضل ا هيئلي التل ريس المصلريين ومعل ورييل ملن المعيل ين والم رنلين المنل ع ين والرل  ثين المنليمي
مل زا  عملى ذللك تكلون رنلول الرشلر  وصلف ي  32يريي ألو   311 المدي ين ر لكميي الم ينتير وال كتوراء والوا  ين

 يريي ت لمصف ي الوا  ت. نرعي
 رنول الرشر والت كيل ألعض ا هيئي الت ريس لألي ر  عمى أن س  

 يريي . 25  صف ي وم زا  عمى ذلك تكون ك  صف ي مد ر 32 الو  (يريي  2511 



 
 

 ورةــــــة المنصــــجامع
 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 السادج األساذذج احملكمُن لألحباز
 

 أو ً : األساتذة المحكمون من داخل جامعة المنصورة :
ــــــــــــــاخ ــــــــــــــراٌيت ترك ــــــــــــــراٌيت ات  أ.د/ ات

 ي معي المرصورت كميي اآل ا  
ــــــــــــــراٌيت ال ــــــــــــــد  ا رســــــــــــــّ  أ.د/ ات

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ــــــــــــــراٌيت  اســــــــــــــن ــــــــــــــراٌيت  ت  أ.د/ ات
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ــــــــد ــــــــد  م ــــــــد  م ــــــــراٌيت عثداجملي  أ.د/ ات

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

 أ.د/ امحــــــــد حلســــــــن عثــــــــدا ليت ســــــــ  ان
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ـــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــّ    أ.د/ امحـــــــــــــــــد  ر 

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

 أ.د/ الســـــــــــــيد  مـــــــــــــد عثـــــــــــــدالرمحه
 

 ي معي المرصورت ميي اآل ا ك
 أ.د/ اوـــــــــــــــــُ  ع يـــــــــــــــــً ال ـــــــــــــــــد 

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ـــــــــــُ  امحـــــــــــد ـــــــــــد ا و ـــــــــــ   م  أ.د/ أم
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
 أ.د/ تد  ـــــــــــــــــً كمـــــــــــــــــا  امحـــــــــــــــــد

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

 أ.د/ حلســـــــــن ســـــــــ د الـــــــــد ه ا ســـــــــيى
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ــــــــدالرحل ــــــــُيأ.د/ حلســــــــن عث  يت حلســــــــن علي

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

 أ.د/  ضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيد امحــــــــــــــــــد
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ــــــــــّ ــــــــــىن عل ــــــــــّ حلس ــــــــــاميً عل  أ.د/ س

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ــــــــــّ حلســــــــــُن  أ.د/ مســــــــــل الســــــــــ يد عل
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
 أ.د/  ــــــــــــــــ ثان  مــــــــــــــــد ســــــــــــــــ  

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

  ّ ع يــــــــــــــــً  ــــــــــــــــُو أ.د/ صــــــــــــــــث
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ــــــــــــــ   م ــــــــــــــان  أ.د/ طل ــــــــــــــد امساعي

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

 أ.د/ عــــــــــــــاد  عثدالســــــــــــــمي  عــــــــــــــُ 
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ـــــــــــــــــد   ي معي المرصورت كميي اآل ا  أ.د/ عـــــــــــــــــاد   مـــــــــــــــــُد ت



 

 أ.د/ عثـــــــــــدال ا  عثـــــــــــدالرمحه عثـــــــــــدال ا 
 

 تي معي المرصور  كميي اآل ا 
ــــــدال اطّ ــــــُد عث ــــــُد  م ــــــدالدى  م  أ.د/ عث

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ـــــــــىاَِ ـــــــــد الش ـــــــــة  م ـــــــــّ الدر   أ.د/ عل
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ـــــــــــّ  مـــــــــــد حلامـــــــــــد  ـــــــــــلى  أ.د/ عل

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ـــــــــر   ـــــــــدالد ا    ـــــــــد عث ـــــــــاذه  م  أ.د/  
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
 تأ.د/  مــــــــــــــــد امحــــــــــــــــد  ىــــــــــــــــي

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ــــــــــا    رحلــــــــــاخ ــــــــــد ســــــــــيد حل  أ.د/  م
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
 أ.د/  مـــــــــــــــد عيســـــــــــــــّ ا ر ـــــــــــــــرِ

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ـــــــــــــدِ ـــــــــــــليمان ا  ي ـــــــــــــُد س  أ.د/  م
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
ــــــــــــــدال     ــــــــــــــً عث ــــــــــــــا  ع ي  أ.د/ خمر

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

 ّ اتــــــــراٌيت علــــــــّ عثـــــــــداهأ.د/ مصــــــــ  
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
 أ.د/ مىـــــــــل تســـــــــيُوّ ســـــــــا  ا يــــــــــى

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

ـــــــــــــ يى ـــــــــــــدالل ي  الس ـــــــــــــا عث  أ.د/ مٍ
 

 ي معي المرصورت كميي اآل ا 
 أ.د/ مٍــــــــــــــدِ  مــــــــــــــد ال صــــــــــــــا 

 
 ي معي المرصورت كميي اآل ا 

 أ.د/ َســــــا  عثــــــدال      ــــــر  علــــــّ الــــــد ه
 

 ي معي المرصورت اآل ا كميي 
ـــــُ  ـــــد مىص ـــــّ  م ـــــد مدرت ـــــراٌيت  م  أ.د/ ات

 
 ي معي المرصورت كميي الترريي

ـــــــ أ.د/  ـــــــه ال  ـــــــدال  يت حلس ـــــــد عث  عثدا مي
 

 ي معي المرصورت كميي الترريي
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ يد     ـــــــــــــــا َ  الس  أ.د/  

 
 ي معي المرصورت كميي الترريي



  األساتذة المحكمون من خارج جامعة المنصورة : ثانٌا.
ــــــّ ــــــد ال امل ــــــيد  م ــــــد الس  أ.د/ امح

 
 ي معي الد هرت كميي اآل ا 

ــــــــــــداه  ا ــــــــــــد  ــــــــــــد عث  أ.د/ امح
 

 ي معي الد هرت كميي اآل ا 
ـــــــّ  أ.د/ اســـــــامً الســـــــيد  مـــــــُد عل

 
 ي معي الد هرت كميي اآل ا 

 أ.د/   ـــه ال اتـــد ه  مـــُد حلســـه اتُ  ـــري
 

 ي معي الد هرت كميي اآل ا 
 أ.د/  ــــــــ اذً ســــــــيد امحــــــــد طلثــــــــً

 
 ي معي الد هرت كميي اآل ا 

 أ.د/ عثدالســـرا  عثـــدا حل عثـــدا ّ ا لـــُ ّ
 

 ي معي الد هرت كميي اآل ا 
 أ.د/ عثـــــدا ى ت  مـــــد  تـــــراٌيت ذليمـــــح

 
 ي معي الد هرت كميي اآل ا 

 أ.د/ عــــــُ  علــــــّ مرســــــّ الدثــــــا ِ
 

 ي معي الد هرت كميي اآل ا 
ــــــليت ــــــُب س ــــــد صــــــ ِ  س  أ.د/  م

 
 لد هرتي معي ا كميي اآل ا 

 أ.د/  مــــــد  ر ــــــّ عثــــــدا ادِ امحــــــد
 

 ي معي الد هرت كميي اآل ا 
ــــّ ــــد  ر ل ــــُد  م ــــد  م ــــُ ا م  أ.د/ ات

 
 ي معي الد هرت كميي اآلث ر

 أ.د/  ا ـــــــــــد  مـــــــــــد الىـــــــــــ اَِ
 

 ي معي الد هرت كميي اآلث ر
ــــــد ه ــــــُ  ال ــــــدا ليت و ــــــد عث  أ.د/  م

 
 ي معي الد هرت كميي اآلث ر

ــــــدال     كشــــــ   أ.د/ امحــــــد  مــــــد عث
 

 ي معي الد هرت  ار عمول
 أ.د/ جنــــــُِ كامــــــ  عثــــــدالرحليت كامــــــ 

 
 ي معي الد هرت كميي اإلعالل

 أ.د/ الســـــــــ يد  تـــــــــراٌيت الثـــــــــدَِ
 

 ي معي الد هرت معي  الر و  وال ران ت اال ريديي
ـــــــــــامر ـــــــــــراٌيت ع  أ.د/ ما ـــــــــــدي  ت

 
 رتي معي الد ه معي  الر و  وال ران ت اال ريديي

 أ.د/ مصــــــ  ّ امحــــــد اتُاجملــــــد ذركــــــّ
 

 ي معي الد هرت معي  ال ران ت التررويي
 أ.د/ امحــــــد عثــــــدالل ي  الســــــيد محــــــاد

 
 ي معي عين شمس كميي اآل ا 

ــــــــــــً ــــــــــــد    ــــــــــــد    م  أ.د/ ت
 

 ي معي عين شمس كميي اآل ا 
 أ.د/ طـــــا   مىصـــــُ   مـــــد ال ى ـــــاَِ

 
 ي معي عين شمس كميي اآل ا 

ـــــــد ـــــــدال     عث ـــــــ أ.د/ عث  الل ي   ُس
 

 ي معي عين شمس كميي اآل ا 
ــــّ الدمــــا  ــــّ عل ــــدقّ عل ــــد ص  أ.د/  م

 
 ي معي عين شمس كميي اآل ا 

 أ.د/  مــــُد امساعيــــ  عثــــدالرا     ــــُب
 

 ي معي عين شمس كميي اآل ا 
ـــــــُدج ـــــــا  ع ـــــــّ عث ـــــــُد عل  أ.د/  م

 
 ي معي عين شمس كميي اآل ا 



 أ.د/ مصـــــ  ّ مرذ ـــــّ علـــــّ  مـــــُد
 

 معي عين شمسي  كميي اآل ا 
ــــــد ــــــُ    ــــــّ ات ــــــن عل ــــــً ام  أ.د/ وثيل

 
 ي معي عين شمس كميي الرر ت

 أ.د/ امســاحم  مــد عثــدا ى ت اتــراٌيت  ليــ 
 

 ي معي عين شمس كميي الرر ت
 أ.د/ مصـــــ  ّ  مـــــد  مـــــد الثدـــــدادِ

 
 ي معي عين شمس كميي الترريي

ــــــــــد ســــــــــا  ــــــــــد عثدا مي  أ.د/  م
 

 ي معي عين شمس كميي األلنن
ــــــــــــ ــــــــــــيتأ.د/ الس ــــــــــــاد  ى  يد   

 
 اإلنكر رييي معي  كميي اآل ا 

ـــــــــــُ ـــــــــــا  ع ير ـــــــــــّ عث  أ.د/ حلرت
 

 اإلنكر رييي معي  كميي اآل ا 
 أ.د/  َ ـــــــــــً عثـــــــــــدا ى ت عثـــــــــــا 

 
 اإلنكر رييي معي  كميي اآل ا 

ـــــــد  ـــــــد  م ـــــــد  ا  ـــــــة  م  أ.د/   ى
 

 اإلنكر رييي معي  كميي اآل ا 
ــــــــح ــــــــُ عياو ــــــــد ات ــــــــّ  م  أ.د/  ر 

 
 نكر ريياإلي معي  كميي اآل ا 

 أ.د/  مــــد ال ر ــــّ تكــــل  مــــد حلســــن
 

 اإلنكر رييي معي  كميي اآل ا 
ــــــُب ــــــّ    ــــــدي مُس ــــــد عث  أ.د/  م

 
 اإلنكر رييي معي  كميي اآل ا 

 أ.د/ ممــــدَا ذٍــــامي عثــــد ا ــــي ع ــــ  
 

 ي معي االنكر ريي كميي اآل ا 
 أ.د/ ثىــــــــــــاحم حلســــــــــــىن ا ــــــــــــُى

 
 اإلنكر رييي معي  كميي الترريي

ــــــــــــّ   ــــــــــــاخأ.د/ عل ــــــــــــد ترك  م
 

 ي معي  موان كميي اآل ا 
 أ.د/ َ يــــحل  مــــد  ــــا  الــــد ه اتــــراٌيت

 
 ي معي  موان كميي اآل ا 

ــّ ا ســلمّ ــداه عل ــراٌيت الدســُقّ عل  أ.د/ ات
 

 ي معي الزس زيه كميي اآل ا 
 أ.د/ امحــــــد صــــــ ا الــــــد ه عثدا ميــــــد

 
 ي معي الزس زيه كميي اآل ا 

 ي معي الزس زيه كميي اآل ا  يُوّأ.د/ الثسيُوّ عثداه  اد الثس
 أ.د/  ا ــــــد  ىيمــــــّ حل ــــــى الشــــــي 

 
 ي معي الزس زيه كميي اآل ا 

ـــــــــــدِ ـــــــــــد الى  ـــــــــــدي  م  أ.د/  ر 
 

 ي معي الزس زيه كميي اآل ا 
 أ.د/ امحــــــــــــد  مــــــــــــد وــــــــــــادِ

 
 ي معي الزس زيه معي  ال ران ت االنيويي

ــــليت ــــد س ــــد  م ــــر  م ــــُد عم  أ.د/  م
 

شره المعي  الع لى ل ض رات ال
 ي معي الزس زيه اال رى الد يل

 أ.د/ محــــــادي  مــــــُد امحــــــد امساعيــــــ 
 

 ي معي رري  كميي اآل ا 
 أ.د/ عــــــ ي امحـــــــد عثداجمليـــــــد صـــــــيا 

 
 ي معي رري  كميي اآل ا 

ـــــداه ـــــراٌيت عث ـــــُد ات ـــــّ  م  أ.د/ ع ي 
 

 ي معي رري  كميي اآل ا 



ــــــد ــــــّ  م ــــــ   عل ــــــّ عثدالس  أ.د/ عل
 

 ي معي رري  كميي اآل ا 
 د/ مــــا   مــــد كامــــ  تيــــُمّ الســــثكّأ.
 

 ي معي رري  كميي اآل ا 
ــــــــــدالل ي  ــــــــــا ل  مــــــــــد عث  أ.د/ و

 
 ي معي رري  كميي اآل ا 

ـــــــــــً ســـــــــــلكٍا ـــــــــــراٌيت طلث  أ.د/ ات
 

 ي معي طرط  كميي اآل ا 
 أ.د/ امحــــــد عثــــــدال راا امحــــــد عيــــــاد

 
 ي معي طرط  كميي اآل ا 

 أ.د/ حلســـــــه اتـــــــراٌيت علـــــــّ عيـــــــد
 

  ي معي طرط كميي اآل ا 
ـــــــــي   أ.د/ عثدالســـــــــ   امحـــــــــدِ الش

 
 ي معي طرط  كميي اآل ا 

 أ.د/  مــــــد ســــــ يد عثــــــدالٌُاب جنــــــت
 

 ي معي طرط  كميي اآل ا 
ـــــــــــداه  ـــــــــــّ عث ـــــــــــد  ر   أ.د/  م

 
 ي معي طرط  كميي اآل ا 

ـــــــح ـــــــد  اســـــــر  ـــــــث  ا ُا   أ.د/  م
 

 ي معي طرط  كميي اآل ا 
 أ.د/ سيد امحد عثدالُاحلـد سـيد امحـد اتُحل ـة

 
 ي معي كفر الشيخ اآل ا كميي 

 أ.د/ عثـــــــداه عـــــــ   عثـــــــدي عـــــــ  
 

 ي معي كفر الشيخ كميي اآل ا 
ــــــــــــّ  أ.د/  مــــــــــــد امحــــــــــــد مرع

 
 ي معي كفر الشيخ كميي اآل ا 

ـــد  ىيشـــه ـــد عثـــدال اد  عثدا مي  أ.د/  م
 

 ي معي  مريور كميي اآل ا 
ـــــــُان ـــــــدا   ّ كي ـــــــدال اطّ عث  أ.د/ عث

 
 ي معي الفيول كميي اآل ا 

 / امحــــــد  مــــــُد امساعيــــــ  ا ــــــ ا أ.د
 

 ي معي المري  كميي اآل ا 
 أ.د/ عــــــــــاد  عثــــــــــدا ا   محــــــــــ ي

 
 ي معي المري  كميي اآل ا 

 أ.د/ ا رـــــــُى الســـــــ يد امحـــــــد امحـــــــد
 

 ي معي انيوط كميي اآل ا 
 أ.د/ اســـــامً عثـــــدال راا مـــــدوّ عثـــــدال 

 
 ي معي المرو يي كميي اآل ا 

ـــــــــــــراب ـــــــــــــه   ـــــــــــــا   حلس  أ.د/  
 

 ي معي المرو يي  كميي اآل ا
 أ.د/ امحـــــد مصـــــ  ّ امحـــــد اتـــــُ ا ـــــل

 
 ي معي  مي ط كميي اآل ا 

 أ.د/ الثيـــُمّ امساعيـــ  الشـــرتيى الثيـــى
 

 ي معي  مي ط كميي اآل ا 
 أ.د/ حلامــــــــــد  مــــــــــد     حلــــــــــُا 

 
 ي معي  مي ط كميي اآل ا 

 أ.د/ عثدا ميـــــد حلامـــــد حلامـــــد ســـــليمان
 

 ي معي  مي ط كميي اآل ا 
 ه صـــــــامل علـــــــّ ا صـــــــرِأ.د/  ـــــــر  ا

 
 ي معي  مي ط كميي اآل ا 

ــــــيد امحــــــد ــــــد س ــــــ  عثدا مي  أ.د/ وثي
 

 ي معي  مي ط كميي اآل ا 



ــــــد ــــــُى  م ــــــد مر ــــــُد  م  أ.د/  م
 

 ي معي رورنعي  كميي اآل ا 
 أ.د/ اتــــراٌيت حلامــــد عثدالســــ   ا ســــىاَِ

 
 األزهري معي  كميي المغي العرريي ر لمرصورت

ــــــــــاع ــــــــــُا ّ الر  ــــــــــّأ.د/ ا   ّ الثيل
 

 األزهري معي  كميي المغي العرريي ر لمرصورت
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 مصر ال وليي ي معي أللننكميي ا
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