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 ٍيئة التحرير

 أ.د/ عادل عبدامليعه السعدىى رئيس جملس اإلدارة

 أ.د/  كرو حلنى فرحات ىائب رئيس جملس اإلدارة

 أ.د/ حسني أىور مجعة رئيس التحرير

 د/ أمحد شعباٌ ىائب رئيس التحرير

 د/ سامح سعد مساعد رئيس التحرير

 والء على عنر و.و/ ٍيئة التحرير

 أمحد اجلنل /.وو ٍيئة التحرير

 أ/ أمحد عبداحلنيد سرواح ٍيئة التحرير

 

 

  ( وسائل التواصل: 2) 
الربيد 

 االلكرتوىي:

Karam.frahat@gmail.com --- dr.adel.elsadany@gmail.com 
Dr.husseingomaa@yahoo.com 

 رقه اهلاتف:
01202301211 – 01002122212 - 01001332103 

العيواٌ 

 الربيدي:

              كلية اآلداب والعلوو اإلىساىية جامعة قياة السويس

 مصر - مساعيلية باإل
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 والعربيةات املصرية اجلامعقائنة احملرريً مً 
 

 اجلامعة الكلية التخصص االسم
 من خارج الجامعة محررو قسم اللغة العربية

 جامعة القاىرة اآلداب لغة عربية أ.د/ أمحد إبراىيم درويش  
 جامعة عُت مشس اآلداب لغة عربية أ.د/ جالل أبو زيد  

 جامعة ادلنصورة اآلداب لغة عربية أ.د/مسَت سعيد حسون
 جامعة ادلنوفية اآلداب عربيةلغة  أ.د/ عيد مهدي بلبع   

 جامعة اإلسكندرية اآلداب لغة عربية أ.د/ دمحم مصطفى أبو شوارب
 من خارج الجامعة قسم اللغة االنجليزيةمحررو 

كلية اآلداب والعلوم  لغة إجنليزية أ.د. عدانن خالد عبدهللا
 اإلنسانية واالجتماعية

 االمارات –جامعة الشارقة 

 جامعة عُت مشس اآلداب إجنليزيةلغة  أ.د/ علي مجال الدين  
 جامعة عُت مشس اآلداب لغة إجنليزية أ.د/ دمحم السعيد القن

 من خارج الجامعة قسم اللغة الفرنسيةمحررو 
 جامعة عُت مشس اآلداب لغة فرنسية أ.د/ علوية سليمان احلكيم

 جامعة الزقازيق اآلداب لغة فرنسية أ.د/ مٌت أمحد عبدالعزيز
 جامعة السويس اآلداب فرنسيةلغة  أ.د/ مٌت إدوار سااب

 جامعة ادلنيا اآلداب لغة فرنسية أ.د/ اندية كامل صليب
 من خارج الجامعة من خارج الجامعة قسم التاريخ والحضارةمحررو 

كلية العلوو  اتريخ وحضارة أ.د/إبراىيم دمحم ادلزيٌت

 االجتناعية

جامعة االماو حمند بً 

 السعودية -سعود

 جامعة ادلنصورة اآلداب اتريخ )إسالمى( أ.د/ دمحم عيسى احلريري
 جامعة جنوب الوادى اآلداب اتريخ )قدًن( زلمـد السيـد عبد احلميـد أ.د/ 

 جامعة  القاىرة اآلداب اتريخ )وسيط( أ.د/ حامد زاين غنيم
 جامعة  عُت مشس الًتبية اتريخ )حديث( أ.د/ أشرف دمحم مؤنس

 من خارج الجامعة قسم الجغرافيا ونظم المعلوماتمحررو 
 جامعة أم القرى السعودية كلية العلوم االجتماعية  جغرافيا الزىراينأ.د/رمزي بن أمحد 
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 جامعة الزقازيق اآلداب جغرافيا أ.د/فاروق عز الدين
 جامعة بنها اآلداب جغرافيا أ.د/ صابر أمُت دسوقي
 جامعة طنطا اآلداب جغرافيا أ.د/ دمحم زكى السدديي 

 من خارج الجامعة قسم علم االجتماعمحررو 
 اجلزائر 5945ماي  8 اآلداب اجتماع ليليا بن صاحل    أ.د/

 جامعة القاىرة اآلداب اجتماع أ.د/ أمحد عبدهللا زايد  
 جامعة اإلسكندرية اآلداب اجتماع أ.د/ علي عبدالرازق جليب   

 جامعة  عُت مشس اآلداب اجتماع أ.د/  عبد الوىاب جودة
 القاىرةجامعة  اآلداب اجتماع أ.د/ على مكاوي

 من خارج الجامعة قسم الفلسفةمحررو 
 جامعة الكويت اآلداب فلسفة أ.د/ عبدهللا اجلسمى 

 جامعة الزقازيق اآلداب فلسفة أ.د/ حسن محاد
 جامعة  السويس اآلداب فلسفة أ.د/ مجال رجب سيديب

 جامعة بنها اآلداب فلسفة أ.د/ الصاوى الصاوى أمحد
 من خارج الجامعة اللغات الشرقيةقسم محررو 

 جامعة  األزىر لغات وترمجة عربى أ.د/ سعيد عطية على مطاوع 
 جامعة  األزىر لغات وترمجة عربى أ.د/ دمحم نور الدين سيد أمحد 

 جامعة ادلنوفية آداب فارسى ىويدا عزت أ.د/ 
 جامعة عُت مشس آداب عُت مشس فارسى إديان عرفةأ.د/ 
 جامعة  األزىر لغات وترمجة تركى ؤاد أمحد كاملفأ.د/ 
 جامعة  األزىر لغات وترمجة تركى مجال السيد موسىأ.د/ 

 جامعة  األزىر لغات وترمجة صيٌت محدى عبدالعزيز أ.د/ عبد العزيز
 قائنة احملرريً مً داخل اجلامعة

 قسم اللغة العربية:حمررو 
 اجلامعة الكلية التخصص االسم

 جامعة قناة السويس اآلداب لغة عربية أ.د/ عبدالرحيم دمحم  الكردي     
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 السويسجامعة قناة  اآلداب لغة عربية أ.د/ عبداحلفيظ دمحم حسن        
 جامعة قناة السويس اآلداب لغة عربية أ.د/ حسن عبد العليم يوسف     

 جامعة قناة السويس اآلداب لغة عربية أ.د/ أمحد دمحم عوين             
 جامعة قناة السويس اآلداب لغة عربية أ.د/ أمحد عبدالرمحن إدريس      

 السويسجامعة قناة  اآلداب لغة عربية أ.د/ زلمود الضبع
 قسم اللغة االجنليزية: حمررو

 اجلامعة الكلية التخصص االسم
 جامعة قناة السويس اآلداب اجنليزيةلغة       حيى كاملأ.د/ 

 جامعة قناة السويس اآلداب لغة اجنليزية أ.د/ عبد الفتاح عبد احلليم مفتاح 
 قسم التاريخ واحلضارة: حمررو

 اجلامعة الكلية التخصص االسم
 جامعة قناة السويس اآلداب اتريخ وحضارة أ.د/ كرم حلمي فرحات         
 جامعة قناة السويس اآلداب اتريخ وحضارة أ.د/ أسامة سيد على            
 جامعة قناة السويس اآلداب اتريخ وحضارة أ.د/ دمحم عبداحلميد فرحات    
 جامعة قناة السويس اآلداب اتريخ وحضارة أ.د/ سعيدة دمحم حسٍت         

 جامعة قناة السويس اآلداب اتريخ وحضارة السعيد             دمحم أ.د/ السيد 
 قسم اجلغرافيا ونظم ادلعلومات حمررو

 اجلامعة الكلية التخصص االسم
 جامعة قناة السويس اآلداب جغرافيا أ.د/ عادل السعدىن           

 قسم علم االجتماع: حمررو
 اجلامعة الكلية التخصص االسم

 جامعة قناة السويس اآلداب اجتماع أ.د/ حسُت أنور مجعة        
 جامعة قناة السويس اآلداب اجتماع أ.د/ سحر حساىن          

 قسم الفلسفة: حمررو
 اجلامعة الكلية التخصص االسم

 جامعة قناة السويس اآلداب فلسفة أ.د/ عامر النجار
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 جامعة قناة السويس اآلداب فلسفة أ.د/ عبد احلميد درويش
 :اللغة الصينيةقسم  حمررو

 جامعة قناة السويس األلسن لغة صينية حسن رجبأ.د/ 

 قواعد النشر
 والعربية والًتكية والفارسية. تقبل اجمللة البحوث ابللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية-5
 الباحث كتابة أن حبثو مل يسبق نشره ومل يرسل جلهة أخرى للنشر. قر  ي   -2
 بقبول النشر يف حالة إجازة البحث للنشر.)إفادة(خيطر الباحث خبطاب رمسي  -3
 الباحث بطريقة جتعلها قابلة للطبع. ل  ب  وغَتىا من اإليضاحات من ق  واجلداول تعد اخلرائط  -4
 ت عرب البحوث ادلنشورة ابجمللة عن رأي أصحاهبا فقط. -5
 يف حال عدم قبوذلا للنشر.أصول األعمال ادلقدمة للمجلة ال ترد حىت  -6
حيصل الباحث على نسخة واحدة عن عدد اجمللة ادلنشور هبا حبثو إضافة إىل عشر مستالت  -7

 من البحث.
مبلًغا  ادلصرى ثالثُت صفحة( يسدد عنها الباحثاألمثل للبحث ادلقبول يف حدود ) احلجم -8

 ةمخسر( و عن كل صفحة زائدة شاملة التحكيم والنشنيو )ج ومثان مائةألف  جنيو(5811)قدره 
مائة دوالر) شاملة  ثالثدوالر( 311)ويسدد الباحث غَت ادلصري مبلًغا  قدره  اً عشر جنيه

التحكيم والنشر( ودوالرين عن كل صفحة زائدة، وابلنسبة للباحثُت من دول اليمن وليبيا وسوراي 
و ادلصري ) شاملة التحكيم والنشر( يسددون مبلًغا وقدره مائيت دوالر أمريكي أو ما يعادذلم ابجلني
 ودوالرين أو ما يعادذلما ابجلنيو ادلصري عن كل صفحة زائدة.

على أن يكون رلموًعا  word CDيسلم البحث مطبوًعا من أصل وصورتُت إضافة إىل  -9
 سم. 25×57،  وأن يكون مقاس الصفحة Arial، ونوع اخلط 54ببنط 

يف أول والربيد االلكًتوىن و العلمية وجهة عملو ودرجتيكتب عنوان البحث واسم الباحث  -51
سطرا،وملخصا ابللغة اإلجنليزية  55مث ملخصا للبحث ابللغة العربية ىف حدود لبحث.ل صفحة

 سطرا. 55ىف حدود 
 تكتب ادلراجع واذلوامش يف آخر البحث ، مع االلتزام ابألسس العلمية للتوثيق. -55
حبوث  على أن تكون تدرج حبوث اجمللة داخل العدد مقسمة ومرتبة وفق التخصص العلمى  -52

 داخل العدد الواحد.ومنفصلة عن غَتىا  على حدةختصص كل 
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 افتتاحية العدد

البحث العلمي ركيزة أساسية وحجر الزاوية يف االرتقاء ابلتعليم اجلامعي؛ لذا 
ية ادلبتكرة يف سلتلف رلاالت اآلداب هتدف ىذه اجمللة إىل نشر البحوث العلم

واللغات والعلوم اإلنسانية حيث تتكامل ادلعرفة وتتوحد  العلوم ويتم تبادل اخلربات؛ 
 لتصب مجيًعا يف هنر العلم الذي جيمع بيننا برابطو الوثيق.

فالعلم رحم بُت أىلو، وقد استطاعت ىذه اجمللة أن تتبوأ مكانة مرموقة بُت شىت 
دورايت العلمية؛ وذلك بفضل انتقاء البحوث العلمية اجلادة اليت تنشر اجملالت وال

فيها واليت ختضع دلعايَت علمية متميزة؛ األمر الذي جعل الباحثُت من داخل مصر 
 وخارجها يتسابقون لنشر أحباثهم يف اجمللة.

وما زالت رللتنا تواصل مسَتهتا العلمية انطالقًا من رسالتها يف النهوض ابلبحث 
لعلمي وترسيخ أركانو، وإاتحة الفرصة أمام الباحثُت اجلادين لنشر إبداعهم العلمي ا

 ادلتجدد وادلتميز من أجل بناء هنضة علمية وثقافية راسخة.

 وفقنا هللا مجيًعا لالرتقاء ابلبحث العلمي يف سلتلف رلاالت ادلعرفة.

 أ.د/ عادل السعدين

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ورئيس رللس اإلدارة  
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 صفحة العنوان

 ٖ قائمة احملررين

 ٙ قواعد النشر

 ٚ افتتاحية العدد

 ٜ احملتوى

 بحوث قسم اللغة العربية والدراسات االسالمية

 ٔٔ عبد هللا بن مخيس بن سوقان العمري /د لقضية اخليال الشعريادلعاجلة النقدية 

  "دراسة حتليلية نقدية" اجتاىات التجديد يف علم أصول الفقو بني التبديد والتنديد
 د/ دمحم عبد الرازق خضر

ٗٙ 

.د / أسامة لطفي الشورجبي  احلوار يف شعر ابن ادلعتز دراسة يف األمناط واألساليب  ٛٙ 

 أوُل وآخُر ما نزَل ِمَن القرآِن الكرًِن فوائُده وأثُره يف فهم النَِّص الُقْرآين   

 أمحد عبد السالم دمحم أبو الفضل /أ.م.د
ٕٔٚ 

 الركائز وادلبادئ األساسية يف النظرية التوليدية التحويلية

   حسان حمّمد اتيو /أ   إبراىيم رجب خبيت /د          جهاد يوسف العرجا /أ.د
ٜٔٓ 

 قسم علم االجتماعبحوث 
 ٕٕٕ د/ جربهللا عباس حسن التنميُة ادلُستدامِة "مقاربة نظرية"و رأُس ادلَال االِجتماعي    

 احملتوى 
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دور ادلعلم كوسيلة إعالمية تعزز احلوار الوطين واألمن الفكري يف ادلملكة العربية 
سليمان فراس دمحم / د  ضمن رؤية معاصرة من منظور إسالمي -السعودية   ٕٜٗ 

حتدايت تطبيق نظام التأمني الصحي الشامل ومتطلبات تطويره يف مصر: دراسة 
 ٜٕٓ  شريف السيد دمحم علي /د.      تطبيقية يف مدينة بورسعيد

ادلتطلبات النظرية وادلنهجية ىف دراسة الطبقات األجتماعية ىف ظل سياسات 
 ٖٖٚ حممود زكى جابر /أ.م.د.قتصادى ابلقرية ادلصريةالاصالح اإل

قسم الفلسفةبحوث   
  ٜٖٚ  محاده أمحد على /د       انفعال الغضب بني النظرية والعالج عند سينيكا

 قسم اللغة العبريةبحوث 
 מישהוاالستلزام احلوارى ىف ادلسرح العربى العربى من خالل مسرحية )

 אלוני איציקشخص ما يتجول ىف اخلارج( إليتسيك إيلوىن   בחוץ מסתובב
 دراسة تداولية.دكتور/ أبوالعزاًن فرج هللا راشد

ٖٖٗ  

 قسم اللغة التركيةبحوث 
"معراج النيب عليو السالم" لنايي عثمان دده و"قدسى السراج يف نظم ادلعراج" حملـمد 

 حازم سعيد دمحم دمحم منتصر/ د.    فوزى دراسة موازنة
ٗٙ٘ 

 


