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 قائمة المحررين من خارج الجامعة 
 

 اجلامعة  الكلية  التخصص  االسم
 جامعة القاهرة اآلداب لغة عربية  أ.د/ أمحد إبراهيم درويش   

 جامعة عني مشس  اآلداب لغة عربية  أ.د/ جالل أبو زيد   
 جامعة املنصورة اآلداب لغة عربية  أ.د/مسري سعيد حسون 

 جامعة املنوفية  اآلداب لغة عربية  أ.د/ عيد مهدي بلبع    
 جامعة اإلسكندرية  اآلداب لغة عربية  أ.د/ حممد مصطفى أبو شوارب 

 أ.د. عدانن خالد عبدهللا
 

 لغة إجنليزية 
 كلية اآلداب  

والعلوم اإلنسانية  
 واالجتماعية 

 االمارات  –جامعة الشارقة  

 جامعة عني مشس  اآلداب لغة إجنليزية  أ.د/ علي مجال الدين   
 جامعة عني مشس  اآلداب لغة إجنليزية  أ.د/ حممد السعيد القن 

 جامعة عني مشس  اآلداب لغة فرنسية  أ.د/ علوية سليمان احلكيم
 جامعة الزقازيق  اآلداب لغة فرنسية  أ.د/ مىن أمحد عبدالعزيز 

 جامعة السويس  اآلداب فرنسية لغة  أ.د/ مىن إدوار ساب 
 جامعة املنيا  اآلداب لغة فرنسية  أ.د/ اندية كامل صليب 
كلية العلوم   اتريخ وحضارة  أ.د/إبراهيم حممد املزيىن 

 االجتماعية 
جامعة االمام حممد بن  

 السعودية  -سعود
 جامعة املنصورة اآلداب اتريخ )إسالمى(  أ.د/ حممد عيسى احلريري 

 جامعة جنوب الوادى  اآلداب اتريخ )قدمي(  حممـد السيـد عبد احلميـد  أ.د/  
 جامعة  القاهرة  اآلداب اتريخ )وسيط(  أ.د/ حامد زاين غنيم

 جامعة  عني مشس  الرتبية  اتريخ )حديث(  أ.د/ أشرف حممد مؤنس 

كلية العلوم   جغرافيا  أ.د/رمزي بن أمحد الزهران 
 جامعة أم القرى السعودية  االجتماعية  

 جامعة اإلسكندرية  اآلداب جغرافيا  أ.د/ فتحي حممد أبو عيانة 
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 جامعة الزقازيق  اآلداب جغرافيا  أ.د/فاروق عز الدين 
 جامعة بنها  اآلداب جغرافيا  أ.د/ صابر أمني دسوقي 

 طنطا جامعة  اآلداب جغرافيا  أ.د/ حممد زكى السدميي  
 اجلزائر  1945ماي  8 اآلداب اجتماع  ليليا بن صاحل      أ.د/

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

 جامعة  عني مشس  اآلداب اجتماع  أ.د/  عبد الوهاب جودة 
 جامعة القاهرة اآلداب اجتماع  أ.د/ على مكاوي 

 جامعة الكويت  اآلداب فلسفة  أ.د/ عبدهللا اجلسمى  
 جامعة الزقازيق  اآلداب فلسفة  أ.د/ حسن محاد 

 جامعة  السويس  اآلداب فلسفة  أ.د/ مجال رجب سيدب 
 جامعة بنها  اآلداب فلسفة  أ.د/ الصاوى الصاوى أمحد 

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

الدراسات   عربى أ.د/ عائشة زيدان حممد 
 اإلنسانية بنات 

 جامعة  األزهر 

 
 قائمة المحررين من داخل الجامعة 

 قسم اللغة العربية: 
 اجلامعة  الكلية  التخصص  االسم

 جامعة قناة السويس  اآلداب لغة عربية  أ.د/ عبدالرحيم حممد  الكردي      
 جامعة قناة السويس  اآلداب لغة عربية  أ.د/ عبداحلفيظ حممد حسن         
 جامعة قناة السويس  اآلداب لغة عربية  أ.د/ حسن عبد العليم يوسف      
 جامعة قناة السويس  اآلداب لغة عربية  أ.د/ أمحد حممد عوين              
 جامعة قناة السويس  اآلداب لغة عربية  أ.د/ أمحد عبدالرمحن إدريس       

 جامعة قناة السويس  اآلداب لغة عربية  أ.د/ حممود الضبع 
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 قسم اللغة االجنليزية: 

 اجلامعة  الكلية  التخصص  االسم
 جامعة قناة السويس  اآلداب اجنليزية لغة        كامل حيى  أ.د/  

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

 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/ حممد عبداحلميد فرحات     
 جامعة قناة السويس  اآلداب اتريخ وحضارة  أ.د/ سعيدة حممد حسين          

 جامعة قناة السويس  اآلداب اتريخ وحضارة  السعيد              حممد أ.د/ السيد 
 قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات 

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

 جامعة قناة السويس  اآلداب جغرافيا  أ.د / عالء السيد
 االجتماع: قسم علم 

 اجلامعة  الكلية  التخصص  االسم
 جامعة قناة السويس  اآلداب اجتماع  أ.د/ حسني أنور مجعة         
 جامعة قناة السويس  اآلداب اجتماع  أ.د/ سحر حساىن           

 قسم الفلسفة: 

 اجلامعة  الكلية  التخصص  االسم
 جامعة قناة السويس  اآلداب فلسفة  أ.د/ عامر النجار 

 جامعة قناة السويس  اآلداب فلسفة  أ.د/ عبد احلميد درويش 
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 قواعد النشر 

 والعربية والرتكية والفارسية.   تقبل اجمللة البحوث بللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية-1

 الباحث كتابة أن حبثه 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  وغريها من اإليضاحات من ق  واجلداول  تعد اخلرائط   -4

 بجمللة عن رأي أصحاهبا فقط. ت عرب البحوث املنشورة  -5

 أصول األعمال املقدمة للمجلة ال ترد حىت يف حال عدم قبوهلا للنشر.  -6

حيصل الباحث على نسخة واحدة عن عدد اجمللة املنشور هبا حبثه إضافة إىل عشر مستالت    -7
 من البحث. 

مبلًغا    املصرى  ثالثني صفحة( يسدد عنها الباحثاألمثل للبحث املقبول يف حدود )   احلجم   -8
  ةمخس شاملة التحكيم والنشر( و عن كل صفحة زائدة  نيه )ج   ومثان مائةألف   جنيه( 1800)قدره  

جنيه قدره    اً عشر  مبلًغا   املصري  غري  الباحث  شاملة    ثالثدوالر(  300)ويسدد  دوالر)  مائة 
بيا وسوراي  التحكيم والنشر( ودوالرين عن كل صفحة زائدة، وبلنسبة للباحثني من دول اليمن ولي

يسددون مبلًغا وقدره مائيت دوالر أمريكي أو ما يعادهلم بجلنيه املصري ) شاملة التحكيم والنشر(  
 ودوالرين أو ما يعادهلما بجلنيه املصري عن كل صفحة زائدة. 

على أن يكون جمموًعا    word CDيسلم البحث مطبوًعا من أصل وصورتني إضافة إىل    -9
 سم.  25×17،  وأن يكون مقاس الصفحة  Arial، ونوع اخلط  14ببنط 

يف أول  والربيد االلكرتوىن  ه العلمية وجهة عمله  يكتب عنوان البحث واسم الباحث ودرجت   -10
سطرا،وملخصا بللغة اإلجنليزية ىف    15مث ملخصا للبحث بللغة العربية ىف حدود  لبحث. ل   صفحة 
 سطرا.  15حدود 

 حث ، مع االلتزام بألسس العلمية للتوثيق. تكتب املراجع واهلوامش يف آخر الب -11
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 افتتاحية العدد 

الزاوية يف االرتقاء بلتعليم اجلامعي؛ لذا  العلمي ركيزة أساسية وحجر  البحث 
اآلداب  جماالت  خمتلف  يف  املبتكرة  العلمية  البحوث  نشر  إىل  اجمللة  هذه  هتدف 

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

شىت  بني  مرموقة  مكانة  تتبوأ  أن  اجمللة  هذه  استطاعت  وقد  أهله،  بني  رحم  فالعلم 
تنشر   اليت  اجلادة  العلمية  البحوث  انتقاء  بفضل  وذلك  العلمية؛  والدورايت  اجملالت 

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

بلبحث  النهوض  يف  رسالتها  من  انطالقًا  العلمية  مسريهتا  تواصل  جملتنا  زالت  وما 
العلمي  إبداعهم  لنشر  اجلادين  الباحثني  أمام  الفرصة  وإاتحة  أركانه،  وترسيخ  العلمي 

 تجدد واملتميز من أجل بناء هنضة علمية وثقافية راسخة. امل

 وفقنا هللا مجيًعا لالرتقاء بلبحث العلمي يف خمتلف جماالت املعرفة.

 أ.د/ عادل السعدن 

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ورئيس جملس اإلدارة  
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 صفحة  العنوان 

 3 قائمة احملررين 

 6 قواعد النشر 

 7 افتتاحية العدد

 9 احملتوى 

 11   الباحث/ أمحد مسري عبد الكرمي     عند علي بن املقرَّب الُعُيوين  ارجيةاملوسيقى اخل   

 45 الباحث الصيين/ هوانغ هاو يف               رواايت يوسف إدريسصورة اجملتمع يف 

.الكرمي القرآن ىف الزًما واملتعدى متعدايً  الالزم حتويل داللة  

 الباحث/ أمحد حممد حممد سليمان مرسى
71 

 منهج ابن نور الدين ومذهبه النحوي يف حروف املعاين   

      الباحث/حسني منصور علي املرسي
96 

 لعالء األسواين( عمارة يعقوبيان)و لليو شني وو( مبىن الساعة)املقارنة بني رواييت    

  HUANG YUFENG/الباحثة الصينية 

117 

 

  

 يف آايت سورة يوسف  االنِسَجاُم الصَّوِتُّ والتََّماُسُك النَّصِ ي       

 د/أمحد عبد هللا أمحد نصري 
139 

 186  حممد السيد سيد أمحد الغنام  الباحث/ عبد احلميد              واملالديف األزهر بني املتبادلة البعثات

 دراسة حتليلية اترخيية (هـ193 -هـ 170) نكبة الربامكة يف خالفة هارون الرشيد      

 خالد بن حممد الغيث د/                                          
 215  

 احملتوى 
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242  حممود حممد السيد سيد أمحد الغنام الباحث/              واإلسالم( –التعريف ابلداينتني: )اليهودية      

صر"دراسة حالة إقليم قناة السويس أتثري التغريات املناخية علي السياحة الوافدة إيل م  

                     الباحث/ أمحد حممد حممد إبراهيم
 286  

 االجتماعية للجامعة يف ظل جمتمع املعرفة: دراسة وصفية مطبقة على جامعة اإلسكندرية املسئولية 

 صفاء علي رفاعي  د/
298 

 357   الباحثة/ أمرية عبد الفتاح حسني سرحان               الواقعية وأتصيل العلم عند أمحد فؤاد ابشا

  An Overview of American War in Iraq and Postcolonial 
Ecocritical Approach in Turner's and Mikhail's Works 

 شريف عبد احلميد حامد هبوِت الباحث /
1 

The Perception of English Stress by North Sinai Bedouins 
Alaa Yousef Eshak Yousef El-Daly 24 

  Phonological Adaptation of Loanword into Egyptain Arabic 
Mona Maamoun 43 

  Depiction of Family relationships in Finding Nemo 
(2016): Visual Analysis 

Prof. Abdel Fattah Abdel Haleem Moftah 
Prof. Hesham Mohamed Hassan  

Omnia Ramadan Mohammad Ramada 

71 

Syntactic and Prosodic Features of Discourse Markers Used by 

Native and Non-Native Speakers of English 

المالمح النحوية والتطريزية لعالمات الخطاب المستخدمة بين الناطقين باللغة اإلنجليزية 

 األصليين وغير األصليين 

الجمل محمد أحمد أحمد م.م.   

 

96 


