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ـة ــجامع
 ورةـــــالمنصــ

 ة اآلدابـــــكلٌ

 ـــ

 حــــتاجملل زــىشد الــقُاع
 

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.

صصين  خ مي   العم  المد ل لمرشلر  و دل  تلضع األعم   المد مي لمت كيل العممخ النر.  من سر  م كمين متل .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  14ط رللل(  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  ر لمغتين العرريي واإلريميزيي  أن ير ه ر لر   أو ال راني مملص ن .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 (.
ريللي العمميللي   التلصللص اللل سيه  ررللذت تعريفيللي ر لر  لل  والمشلل ركين معلله متضللمري  االنللل  ال  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     -  التخ تشتم  عمى توزيع ت يغرا يي يفض  أن ترشر ر أللوان الر و  .11

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

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



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
 راء( ال كتو –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   ليالرنللتشللتم  الصللف ي األولللى مللن المملللص عمللى عرللوان 

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

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

لمن  ت أعض ا هيئلي التل ريس المصلريين ومعل ورييل ملن المعيل ين والم رنلين المنل ع ين والرل  ثين المنليمين لل ريتى 
 م زا  عمى ذلك تكون رنول الرشر نلرعي وصف ي  32يريي ألو   311 المدي ين ر لكميي لم ينتير وال كتوراء والوا  ينا

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

 .يريي  25صف 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 :
ــــــــــــزاٌيك تزكــــــــــــاخ أ.د/ ــــــــــــزاٌيك ات  ات

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 اتـــــــــــــزاٌيك ال ـــــــــــــد  ا زســـــــــــــّ أ.د/
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 اٌيك إتــــــــــــزاٌيك  اســــــــــــناتــــــــــــز أ.د/

 جامعة المنصورة كمية اآلداب 
ـــــــزاٌيك  أ.د/ ـــــــد  مـــــــد  مـــــــدات  عثداجملي

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 امحـــــــــد أمحـــــــــد أمحـــــــــد ع مـــــــــان أ.د/
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ـــــــ  ان أ.د/ ـــــــدا ليك س ـــــــن عث ـــــــد اس  امح

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــــــــــا  أمحـــــــــــــد الشـــــــــــــزتيى أ.د/  امس
 

 جامعة المنصورة اآلدابكمية 
ــــــــــــدالزمحه أ.د/  الســــــــــــيد  مــــــــــــد عث

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ـــــــــــــــا  أمحـــــــــــــــد أ.د/ ـــــــــــــــح كم  تدر 
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــــــيى أ.د/ ــــــــد ه ا س ــــــــ د ال ــــــــن س  اس

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 الىجـــــــــــــار الســـــــــــــ يدســـــــــــــا ّ  أ.د/
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــــــــــــى أ.د/ ــــــــــــــّ اس ــــــــــــــا يً عل  نس

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 مســــــــــــــ  الســــــــــــــ يد اســــــــــــــُن أ.د/
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 شــــــــــــلع إتــــــــــــزاٌيك ا  يــــــــــــدِ أ.د/

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــــــــُو  أ.د/ ــــــــــــــً    صــــــــــــــث ّ ع ي
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
 عـــــــاد  عثدالســـــــمي  امحـــــــد عـــــــُ  أ.د/

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــّ ال أ.د/ ــــــــة  مــــــــد الشــــــــىاَِعل  غز 
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــــــدالغ ار شــــــــز   أ.د/ ــــــــد عث ــــــــاذه  م  ف

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

 فــــــــــــــارَ  الســــــــــــــ يد    ــــــــــــــ  أ.د/
 

 جامعة المنصورة التربيةكمية 
 جمـــــــــــــــدِ شـــــــــــــــ ي  صـــــــــــــــ ز أ.د/

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب



ـــــــــــــــيك أ.د/   مـــــــــــــــد امحـــــــــــــــد  ى
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
ــــــــ أ.د/ ــــــــزِ د م ــــــــاتز ا ز  ــــــــّ ص  عيس

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــــــد  أ.د/ ــــــــــــُ  م ــــــــــــك اتُ زت  ٌاش
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
  مــــــــــــُد ســــــــــــليمان ا  يــــــــــــدِ أ.د/

 
 جامعة المنصورة كمية اآلداب

ــــــــ  تســــــــيُوّ ســــــــا  ا يــــــــى أ.د/   ى
 

 جامعة المنصورة كمية اآلداب
  ٍــــــــــــا عثــــــــــــدالل ي  الســــــــــــجيى أ.د/

 
 جامعة المنصورة اآلداب كمية



 األساتذة المحكمون من خارج جامعة المنصورة  : ثانٌا.
 اميـــــان  مـــــد اتـــــزاٌيك عزفـــــً أ.د/

 جامعة القاهرة كمية دار العموم 
 اميـــــه  مــــــد علــــــّ  يــــــدان أ.د/

 جامعة القاهرة كمية دار العموم 
ــــد ه عثداحملســــه شــــاٌن أ.د/  عــــل  ال

 جامعة القاهرة كمية اآلثار 
 شـــز   درَ ـــى  لـــ  ّ اللثـــان د/أ.

 
 جامعة القاهرة كمية االعالم

 ســـــلُِ  مـــــد  ـــــ  ال ـــــُدى أ.د/
 

 جامعة القاهرة كمية االعالم
 تــــــــــد    مــــــــــد   ــــــــــح أ.د/

 جامعة عين شمس كمية اآلداب 
  لـــ  ّ  مـــد  مـــد الثغـــدادِ أ.د/

 جامعة عين شمس كمية اآلداب 
ـــام أ.د/ ـــد   ـــّ  م ـــان تس اَ س  ر ض

 جامعة عين شمس بناتكمية ال 
ـــً أ.د/ ـــّ عزف ـــدي عل ـــد عث ـــ يد امح  س

 جامعة عين شمس كمية البنات 
 علُ ــــً ســــليمان مليــــ  اكــــيك أ.د/

 جامعة عين شمس كمية اآللسن 
 امحـــــد ا ـــــن  مـــــد ســـــليك أ.د/

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب 
ــــز أ.د/ ــــّ     ــــلف عل ــــٍ  عثدالس  س

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب 
ــــٍ أ.د/ ــــا ّس ــــيد الش ــــد الس     م

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب 
ــــُب أ.د/ ــــّ  ج ــــدي  ُس ــــد عث   م

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب 
 واٌـــــــــد امحـــــــــد شـــــــــ زاَِ أ.د/

 جامعة االسكندرية كمية اآلداب 
ـــــــــُى أ.د/ ـــــــــىن ا  ـــــــــا  اس  ثى

 جامعة االسكندرية كمية التربية 
ـــــــا ّ أ.د/ ـــــــد ا س ـــــــاا تٍج  اترٍ

 امعة حموانج كمية اآلداب 
ــــه  ــــك أ.د/ ــــ  ســــا  اس  عثدا ىل

 جامعة حموان كمية اآلداب 
ـــــاخ أ.د/ ـــــد تزك ـــــد  م ـــــّ  م  عل

 جامعة حموان كمية اآلداب 
 الثســــــــيُوّ عثــــــــدا   ــــــــاد أ.د/

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب 
 ســـــــا يً  لـــــــ  ّ  ســـــــ د أ.د/

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب 
 رافــــد  ىيمــــّ ا ــــى الشــــي  أ.د/

 جامعة الزقازيق ة اآلدابكمي 
ــــً أ.د/ ــــدال ش ش ع ي ــــد عث ــــى  م   

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب 
 رافــــد  ىيمــــّ ا ــــى الشــــي  أ.د/

 جامعة الزقازيق كمية اآلداب 
ــــثكّ أ.د/ ــــُ ّ الس ــــد تي ــــا   م  ا 

 جامعة بنها كمية اآلداب 
ـــدا  أ.د/ ـــزاٌيك عث ـــُد ات ـــّ  م  جامعة بنها كمية اآلداب ع ي 



 

  ي ـــــــــً  مـــــــــد ســــــــــا ل أ.د/
 جامعة بنها كمية اآلداب 

ـــــــد أ.د/ ـــــــدالل ي   م ـــــــاسل عث  و
 جامعة بنها كمية اآلداب 

 عثـــــدال را  امحـــــد عيـــــادامحــــد  أ.د/
 جامعة طنطا كمية اآلداب 

ــــ  أ.د/ ــــدالكز ك  مــــد اســــه  ث  عث
 جامعة طنطا كمية اآلداب 

  مــــد ســــ يد عثــــدالٌُاب  ــــك أ.د/
 جامعة طنطا كمية اآلداب 

 فـــــا شي  مـــــُد  مـــــُد صـــــ ز أ.د/
 جامعة دمنهور كمية اآلداب 

ـــــــً أ.د/   مـــــــد عثدا ميـــــــد ملي 
 جامعة دمنهور كمية اآلداب 

 امحــــد  مــــُد امساعيــــ  ا ــــشار أ.د/
 جامعة المنيا كمية اآلداب 

ـــــى أ.د/ ـــــل  درَ  ـــــا    ـــــيد تٍ  الس
 جامعة المنيا كمية اآلداب 

ـــــــــً كا ـــــــــ  صـــــــــلية أ.د/  واد 
 لمنياجامعة ا كمية اآلداب 

ــــى درَ ــــى أ.د/ ــــد درَ  ــــد  م  امح
 اسيوطجامعة  كمية اآلداب 

ــــركاَِ أ.د/ ــــاون ا س ــــً امحــــد اس   
 اسيوطجامعة  كمية اآلداب 

ــــــ  أ.د/ ــــــا  امحــــــد وُف ــــــً كم  ٌال
 جنوب الوادىجامعة  االعالم وتكنولوجيا االتصاالتكمية  

ـــــــدوّ أ.د/ ـــــــدال را    ـــــــا ً عث  اس
 جامعة المنوفية كمية اآلداب 

 ا ز  ســــــه  مــــــد الىجــــــارعــــــ أ.د/
 قناة السويسجامعة  االسماعيمية كمية اآلداب 

ــــــــزاٌيك أ.د/ ــــــــد ات  جمــــــــدِ  م
 العريشجامعة  التربيهكمية  

ــً أ.د/ ــ  الشــزتيى الثي  الثيــُ ّ امساعي
 جامعة دمياط كمية اآلداب 

ــــــليمان أ.د/ ــــــد س ــــــد اا   عثدا مي
 جامعة دمياط كمية اآلداب 

ــــيد امحــــ أ.د/ ــــد س ــــ  عثدا مي  دويث
 جامعة دمياط كمية اآلداب 

 وــــــدا ا ســــــيى وــــــدا  ُســــــ  أ.د/
 جامعة بورسعيد كمية اآلداب 

ـــــافّ أ.د/ ـــــّ ك  ـــــد عل  شـــــ ثان  م
 جامعة األزهر بالزقازيقكمية المغة العربية  
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