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 المحررين من خارج الجامعة قائمة 
 

 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

 رأي أصحاهبا فقط.  ت عرب البحوث املنشورة بجمللة عن -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 
يبيا وسوراي  التحكيم والنشر( ودوالرين عن كل صفحة زائدة، وبلنسبة للباحثني من دول اليمن ول 

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 

 بحث ، مع االلتزام بألسس العلمية للتوثيق. تكتب املراجع واهلوامش يف آخر ال  -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 

 استلهام الرتاث األديب يف شعر ابن الساعات  

 الباحث / إيهاب عبد الباسط عبد العزيز األعصر 
11 

 احلوار قراءة يف املصطلح واملفهوم                  

  الباحث/ حسن بو سنينة
40 

 من حيث الفراغات الداللية  مقارنة الرتمجات الصينية لـ"األرواح املتمردة" جلربان خليل جربان

  (Wang. Jia)وانغ جياالباحث/ 
65 

 85   الباحثة /روضة حممد سيد راشد             بنية قصيدة املدح عند ابن جابر األندلسى

 الظرفاء البن عرب شاه  ومفاكهة اخللفاء مفهوم املفارقة يف حكاايت فاكهة

    الباحث / حممود حممد عبد العزيز هبنساوي
104 

 "دراسة حتليلية " البناء االجتماعي لبورما والتطهري العرقي للروهنجيا

 الرزاق عبد احلليم جودةالباحثة / هالة عبد 
130 

 أتثري شبكات التواصل االجتماعي على االحنراف الفكري لدى الشباب"

                     الباحث /ايسر عيد أمحد شحاتة 

            د/ إقبال مصطفى عبد احلكيم                    أ.د/ دينا حممد السعيد أبوالعال

166 

 احملتوى 
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 185  بسنت سامى أمحد هيكل /الباحثة       اجملتمع املغوىل ىف الصنيالعادات والتقاليد ىف 

 205   الباحثة/ غادة حممدين أمحد صاحل    خالل األلف األول قبل امليالد دوافع هجرة اإلغريق

 من شبكات مياه الشرب ابلقاهرة الكربى التقومي اجلغرايف ملشكلة سرقة املياه

 خلف مادح امني راجح  /الباحث
214 

 249  عطية سليم عطية  /الباحث     تقييم اجتاهات وأسباب فشل اهلجرة غري القانونية إىل أورواب  

التنمية املستدامة للملكيات و احليازات الزراعية ابستخدامات نظم املعلومات اجلغرافية و  
 حمافظة الشرقية  –ابلتطبيق علي مركز أوالد صقر  االستشعار من بعد

 د/حممد السيد إمساعيل شعري 
294 

Linguistic Variation Among Southern and Northern 
Jordanian Dialects 

Tamadur Sulayman Al-Shamayleh 
1 

La biographie et les frontières de la fiction dans l’œuvre 
romanesque de Gilbert Sinoué 

 م.م /مساح امحد عبد احلميد                      ح د/مىن عبد الرمحن عبد الفتا       
30 

Traumatic Experiences in Selected Contemporary 

Poems by Patricia Smith 

By Sara Ahmed Mohamed 

72 

Speech Acts of Expressions, Directions, and Assertion in 
Al Burdah Ode by Al Busiri 

 الباحثة: شاهيناز حسني امحد 
111 

Translation Irrelevances in the English Version of 
Naguib Mahfouz’s the Riffraff “Al Harafish” 

     Amira Said Salama Ibrahem 
131 

   


