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 رئيس مجلس اإلدارة

 أ.د/ عادل عبد المنعم السعدني

       عميد الكلية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 أ.د/ كرم حلمى فرحات أحمد

   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

        رئيس التحرير

 أ.د/ حسين أنور جمعة  
 

 هيئة اإلعداد التقني والتنفيذ 

 لم/ أحمد الجم

 والء على عمر/ .مم
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 الهيئة االستشارية

 أوال :قسم اللغة العربية
 جامعة القاىرة أ.د/ أمحد إبراىيم درويش  

 جامعة قناة السويس أ.د/ أمحد زلمد عوين
 جامعة عٌن مشس أ.د/ جالل أبو زيد  

 جامعة قناة السويس أ.د/ حسن عبد العليم يوسف
 جامعة ادلنصورة أ.د/مسًن سعيد حسون

 جامعة قناة السويس أ.د/ عبداحلفيظ زلمد حسن   
 جامعة قناة السويس زلمد  الكرديأ.د/ عبدالرحيم 

 جامعة ادلنوفية أ.د/ عيد مهدي بلبع   
 جامعة اإلسكندرية أ.د/ زلمد مصطفى أبو شوارب

 ثانيا:قسم اللغة اإلجنليزية
 جامعة قناة السويس أ.د/ حيٍن كامل

 جامعة قناة السويس أ.د/ عبدالفتاح عبداحلليم مفتاح  
 عٌن مشسجامعة  أ.د/ علي مجال الدين  
 جامعة عٌن مشس أ.د/ زلمد السعيد القن

 ثالثا:قسم اللغة الفرنسية

 جامعة عٌن مشس أ.د/ علوية سليمان احلكيم
 جامعة عٌن مشس  أ.د/ مىن أمحد عبدالعزيز إبراىيم

 جامعة السويس أ.د/ مىن إدوار سابا
 جامعة الزقازيق أ.د/ مىن زلمد عبدالعزيز عطية
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 جامعة ادلنيا صليبأ.د/ نادية كامل 
 جامعة عٌن مشس أ.د/ ىاين دانيال 

 رابعا:قسم التاريخ واحلضارة
 جامعة ادلنصورة أ.د/ زلمد عيسى احلريري

 جامعة القاىرة أ.د/ حامد زيان
 جامعة قناة السويس أ.د/ كرم حلمي فرحات

 جامعة قناة السويس أ.د/ زلمد عبداحلميد فرحات
 جامعة قناة السويس أ.د/ سعيدة زلمد حسين  

 جامعة قناة السويس أ.د/ أسامة سيد على
 خامسا:قسم الفلسفة

 جامعة قناة السويس أ.د/ عامر النجار
 جامعة الزقازيق أ.د/ حسن محاد

 جامعة السويس أ.د/ مجال رجب سيديب
 جامعة قناة السويس أ.د/ عبد احلميد درويش

 جامعة بنها أ.د/ الصاوى الصاوى أمحد
 سادسا: قسم علم النفس

 جامعة السويس أ.د/ مسعد أبو الديار
 جامعة عٌن مشس أ.د/ زلمد رزق البحًنى

 جامعة بورسعيد أ.د/ جرب زلمد جرب
 :قسم الجغرافيا والخرائطبعاسا
 جامعة اإلسكندرية أ.د/ فتحي زلمد أبو عيانة

 جامعة الزقازيق أ.د/فاروق عز الدين
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 جامعة بنها أ.د/ صابر أمٌن دسوقي
 جامعة طنطا أ.د/ زلمد زكى السدديي
 جامعة ادلنوفية أ.د/ فتحي مصيلحي

 جامعة قناة السويس أ.د/ عادل عبدادلنعم السعدين
 جامعة ادلنيا أ.د/ زلمد نور الدين السبعاوي
 قسم علم االجتماع :ثامنا

 جامعة القاىرة أ.د/ أمحد عبداهلل زايد  
 جامعة اإلسكندرية أ.د/ علي عبدالرازق جليب   

 جامعة اإلسكندرية أ.د/  زلمد عباس
 جامعة القاىرة أ.د/ على مكاوي

 جامعة ادلنيا أ.د/ زلمود عبد الرشيد
 عٌن مشس جامعة عبد الوىاب جودهأ.د/ 

 جامعة قناة السويس أ.د/ حسٌن أنور مجعة
 السويسجامعة قناة  أ.د/ سحر حساين بربرى
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 قواعد النشر

 تقبل اجمللة البحوث باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية. -1
 يقر الباحث كتابة أن حبثو مل يسبق نشره ومل يرسل جلهة أخرى للنشر. -2
 خيطر الباحث خبطاب رمسي بقبول النشر يف حالة إجازة البحث للنشر. -3
من اإليضاحات من قبل الباحث بطريقة  تعد اخلرائط والرسوم البيانية وغًنىا -4

 جتعلها قابلة للطبع.
 تُعرب البحوث ادلنشورة باجمللة عن رأي أصحاهبا فقط. -5
 أصول األعمال ادلقدمة للمجلة ال ترد حىت يف حال عدم قبوذلا للنشر. -6
حيصل الباحث على نسخة واحدة عن عدد اجمللة ادلنشور هبا حبثو إضافة إىل  -7

 من البحث. عشر مستالت
احلجم األمثل للبحث ادلقبول يف حدود )ثالثٌن صفحة( يسدد عنها الباحث  -8

مبلًغا قدره  ألف وأربعمائة جنيو )شاملة التحكيم والنشر( و عن كل صفحة زائدة 
مخس عشرة جنيًها ويسدد الباحث غًن ادلصري مبلًغا  قدره ثالمثائة دوالر) شاملة 

كل صفحة زائدة، وبالنسبة للباحثٌن من دول اليمن   التحكيم والنشر( ودوالرين عن
وليبيا وسوريا يسددون مبلًغا وقدره مائيت دوالر أمريكي أو ما يعادذلم باجلنيو ادلصري 
) شاملة التحكيم والنشر( ودوالرين أو ما يعادذلما باجلنيو ادلصري عن كل صفحة 

 زائدة.
على أن  word CD يسلم البحث مطبوًعا من أصل وصورتٌن إضافة إىل -9

 25×17،  وأن يكون مقاس الصفحة Arial، ونوع اخلط 14يكون رلموًعا ببنط 
 سم.
يكتب عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العلمية وجهة عملو يف أول  -11

 صفحة للبحث.
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، مع االلتزام باألسس 12تكتب ادلراجع واذلوامش يف آخر البحث ببنط  -11
 العلمية للتوثيق.
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 افتتاحية العدد

البحث العلمي ركيزة أساسية وحجرر الزاويرة يف االرتقراا برالتعليم اجلرامعي  لر ا 
هترررررد  ىررررر ه اجمللرررررة إىل نشرررررر البحررررروث العلميرررررة ادلبتكررررررة يف سلتلرررررف رلررررراالت ا داب 
واللغرات والعلرروم اإلنسررانية حيررث تتكامررل ادلعرفرة وتتوحررد  العلرروم ويررتم تبررادل اخلررربات  

 ر العلم ال ي جيمع بيننا برباطو الوثيق.لتصب مجيًعا يف هن

فالعلم رحرم برٌن أىلرو، وقرد اسرتطاع  ىر ه اجمللرة أن تتبروأ مكانرة مرموقرة برٌن 
شرررىت اجملرررالت والررردوريات العلميرررة  وقلرررل بفضرررل انتقررراا البحررروث العلميرررة اجلرررادة الررريت 

خررل تنشررر فيهررا والرريت اضررع دلعررايًن علميررة متميررزة  األمررر الرر ي جعررل البرراحثٌن مررن دا
 مصر وخارجها يتسابقون لنشر أحباثهم يف اجمللة.

ومرررا زالررر  رللتنرررا تواصرررل مسرررًنهتا العلميرررة انطالقًرررا مرررن رسرررالتها يف النهرررو  
بالبحرث العلمرري وترسريخ أركانررو، وإتاحررة الفرصرة أمررام البرراحثٌن اجلرادين لنشررر إبررداعهم 

 العلمي ادلتجدد وادلتميز من أجل بناا هنضة علمية وثقافية راسخة.

 وفقنا اهلل مجيًعا لالرتقاا بالبحث العلمي يف سلتلف رلاالت ادلعرفة.

 أ.د/ عادل السعدني                                                   

             عميد كلية ا داب والعلوم اإلنسانية                                     
ورئيس رللس اإلدارة                                                  
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  الدكتور محمد عيد سعيد  
23 

 فن الرواية عند "لو شيون"
     ما شين الباحث الصيني:
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