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 هيئة التحرير
 عًُذ انكهُخ ورئُص يجهص ادارح انًجهخ  .د. شرَف كبيم شبهٍُأ

وكُم انكهُخ نشئىٌ انذراضبد انعهُب وانجحىس  أ.د. عجُر عجذ انطالو

 ورئُص انزحرَر

َبئت رئُص انزحرَر واألضزبر انًطبعذ ثقطى  ىيٍأ.و.د. هبَذٌ ثُ

 انهغخ اإلَجهُسَخ وآداثهب

جبيعخ  -كهُخ اِداة -األضزبر ثقطى انهغخ انعرثُخ  أ.د عجذ اهلل عجذ انفزبح انزطبوي

 انقبهرح

 -كهُخ اِداة -األضزبر ثقطى انهغخ اإلَجهُسَخ  جذ انزىاة َىضفأ.د نجًُ ع

 جبيعخ انقبهرح

جبيعخ  -كهُخ اِداة -األضزبر ثعهى االجزًبع أ.د انطعُذ صبثر انًصري

 انقبهرح

جبيعخ  -كهُخ اِداة -رئُص قطى انًكزجبد أ.د اضبيخ جًبل انقهش

 انقبهرح

جبيعخ  -عًُذ كهُخ اإلقزصبد وانعهىو انطُبضُخ أ.د يحًىد انطعُذ

 انقبهرح

يذَر يكزجبد جبيعخ خهُفخ نهعهىو وانزكُىنىجُب  أ.د. عجذ اهلل خهُفخ انخفُزً

 اإليبراد  -اثى ظجً -

أضزبر انًكزجبد وانًعهىيبد جبيعخ انًهك عجذ  أ.د. حطٍ عىاد انطرَحً

 انًًهكخ انعرثُخ انطعىدَخ -انعسَس 

 -اضزبر انهغخ االضجبَُخ ثبنجبيعخ األورثُخ  أ.د يبرَب انُُب جىيُش ضبَشُذ

 أضجبَُب -يذرَذ

 جبيعخ نىراٌ )فرَطب( أ.د نىراَص دوَىز

 -كىنىرادو أضزبر األدة اإلَجهُسٌ جبيعخ  أ.د إًَُهً جىنطىٌ

 انىالَبد انًزحذح األيرَكُخ

انىالَبد  -أضزبر اِدة األنًبًَ جبيعخ ارَىزَب  أ.د انجرشذ كالضٍ

 انًزحذح األيرَكُخ

 ضكررُر انزحرَر

أ. فبطًخ احًذ عجذ اهلل 

 

 
 -: رىجه جًُع انًراضالد إنً األضزبر انذكزىر رئُص رحرَر يجهخ كهُخ اِداةانًراضالد

 .جًهىرَخ يصر انعرثُخ -انجُسح   -جبيعخ انقبهرح  -كهُخ اِداة 
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 اهليئة االستشارية
 

  

 ا.د. هذي انخىنٍ

 جبيعخ انقبهرح

 ا.د. دَُب ضاليخ 

 جبيعخ انقبهرح

 ا.د.يحًذ حًسح

 جبيعخ انقبهرح 

 ا.د. َبدَخ  جًبل انذٍَ 

 جبيعخ عٍُ شًص

 ا.د.َحٍُ انرخبوٌ

 جبيعخ عٍُ شًص

 ا.د. يحًىد انرثُعٍ

 يصر  -يجًع انهغخ انعرثُخ

 ا.د.اًٍَ فؤاد ضُذ

 يصر -انجًعُخ انزبرَخُخ 

 ا.د. هذي زكرَب 

 جبيعخ انسقبزَق 

 ا.د. ضُسا قبضى

 انجبيعخ األيرَكُخ 

 

 ا.د.عجذ اهلل انغُُى

 انكىَذ -رئُص انجًعُخ انجغرافُخ

 ا.د. اثراهُى شجىح 

 رىَص -دار انكزت 

 .د. إَجب َخُهىش يىرطىثىنىش

 انُىَبٌ -جبيعخ أصُُب

 ا.د. ضعذ يحًذ ضعذ 

 إضجبَُب -جبيعخ ثبثهى دٌ أوالثُذٌ 

 

 املراجعت اللغويت )العربيت(

 املراجعت اللغويت )األجنبيت(

 د. علياء على اجمللتتصوين غالف 



 

 

 

 
 

       مجيععح وقععلط الواععح  اللشععر  التلةيععح   ل ععة   ععة

ك يععة اابا و  زععلة  ة ععابر اللشععر ل ععى اذنععل    عع  ة        

خوي من رئيس حتريعر ا  عةو  ال زعلة  قع  ق  استاعا  ق       

تق يععىي ا ق  ةلون  ي ععا ةال قلاكقععة كتاليععة جعع أ ق  استلخععاخ  

 من رئيس حترير ا  ععة.

          يععتت ترتيععو ا ععلاب ال  كيععة   كعع   ععىب  كق ععا ال تاععارا

 كلية.
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اآلدابجملت كليـت   

 جاهعت القاهرة -قواعد النشر فى جملت كليت اآلداب 

، 1933جبيعخ انقبْشح، يجهخ عهًٛخ يحكًخ ثذأد يُز عبو  -يجهخ كهٛخ اٜداة  - 1

رصذس حبنٛب سثع سُٕٚخ: فٙ ُٚبٚش ٔأثشٚم ٕٔٚنٕٛ ٔأكزٕثش يٍ كم عبو )أسثعخ 

أعذاد عٍ اإلَسبَٛبد ٔانعهٕو  أعذاد عٍ اٜداة ٔانعهٕو انهغٕٚخ، ٔأسثعخ

 االجزًبعٛخ(.

ُٚقجم نهُشش ثٓزِ انًجهخ انجحٕس ٔانذساسبد ٔانًقبالد انزٙ رزًٛض ثبألصبنخ  - 2

انجذح، ٔرسٓى فٙ رقذو انًعشفخ اإلَسبَٛخ، كًب رُشش يهخصبد انشسبئم ٔ

انجبيعٛخ انًجبصح يٍ أقسبو انكهٛخ، ٔرقبسٚش انًؤرًشاد ٔانُذٔاد ٔانحهقبد 

انذساسٛخ، ٔعشٔض انكزت فٗ يجبالد اٜداة ٔانهغبد ٔاإلَسبَٛبد ٔانعهٕو 

 االجزًبعٛخ.

ٚهزضو انجبحش عُذ رقذٚى انجحش ثبنًٕاصفبد انًعًٕل ثٓب ثبنًجهخ، ٔانًُشٕسح  – 3

 .(http://arts.cu.edu.eg)عهٗ يٕقع انكهٛخ 

 نهزحكٛى انعهًٙ انسش٘ ٔفًقب نهُظبو انًزجع فٙ انًجهخ. رخضع األعًبل انًقذَّيخ -4

أٚخ جٓخ أخشٖ، ٚشزشط أال ٚكٌٕ انعًم انًقذَّو قذ سجق َششِ، أٔ ُقذو نهُشش فٙ  -5

ٔٚكزت انجبحش رعٓذا ثعذو رقذًّٚ نهُشش فٙ أٚخ جٓخ أخشٖ ثعذ قجٕنّ نهُشش 

 ثبنًجهخ.

يحزٕٚبد ْزِ انًجهخ، إال ثعذ انحصٕل عهٗ إرٌ كزبثٙ يٍ ال ٚجٕص إعبدح َشش  -6

 ْٛئخ انزحشٚش.

 نهُشش أٔ نى ُرقجم. ال ُرشد أصٕل األعًبل انًقذيخ نهًجهخ، سٕاء ُقجهذ -7

ٔكٛم كهٛخ  -رٕجّ جًٛع انًشاسالد انخبصخ ثبنُشش فٙ انًجهخ إنٗ سئٛس انزحشٚش  -8

 جبيعخ انقبْشح. -كهٛخ اٜداة  -ٛب ٔانجحٕس اٜداة نهذساسبد انعه

اٜساء انٕاسدح فٙ انًجهخ رعجش عٍ ٔجٓبد َظش أصحبثٓب. - 9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


