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 قواعد النشر
 والعربية والًتكية والفارسية. تقبل اجمللة البحوث باللغات 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
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 البحث.
ًغا قدره مبل ادلصرى ثالثني صفحة( يسدد عنها الباحثاألمثل للبحث ادلقبول يف حدود ) احلجم -8
عشر  ةمخسشاملة التحكيم والنشر( و عن كل صفحة زائدة نيو )ج ومثان مائةألف  جنيو(5811)

مائة دوالر) شاملة التحكيم  ثالثدوالر( 311)ويسدد الباحث غري ادلصري مبلًغا  قدره  اً جنيه
يسددون  والنشر( ودوالرين عن كل صفحة زائدة، وبالنسبة للباحثني من دول اليمن وليبيا وسوريا

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 يكون رلموًعا ببنط  word CDيسلم البحث مطبوًعا من أصل وصورتني إضافة إىل  -9
 سم. 25×57يكون مقاس الصفحة ،  وأن Arial، ونوع اخلط 54
يف أول والربيد االلكًتوىن و العلمية وجهة عملو يكتب عنوان البحث واسم الباحث ودرجت -51

سطرا،وملخصا باللغة اإلجنليزية ىف  55مث ملخصا للبحث باللغة العربية ىف حدود لبحث.ل صفحة
 سطرا. 55حدود 

 لتزام باألسس العلمية للتوثيق.تكتب ادلراجع واذلوامش يف آخر البحث ، مع اال -55
تدرج حبوث اجمللة داخل العدد مقسمة ومرتبة وفق التخصص العلمى على أن تكون حبوث كل  -52

 ختصص على حدة ومنفصلة عن غريىا داخل العدد الواحد.
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 افتتاحية العدد

البحث العلمي ركيزة أساسية وحجر الزاوية يف االرتقاء بالتعليم اجلامعي؛ لذا 
هتدف ىذه اجمللة إىل نشر البحوث العلمية ادلبتكرة يف سلتلف رلاالت اآلداب واللغات 
والعلوم اإلنسانية حيث تتكامل ادلعرفة وتتوحد  العلوم ويتم تبادل اخلربات؛ لتصب مجيًعا 

 يف هنر العلم الذي جيمع بيننا برباطو الوثيق.

بوأ مكانة مرموقة بني شىت اجملالت فالعلم رحم بني أىلو، وقد استطاعت ىذه اجمللة أن تت
والدوريات العلمية؛ وذلك بفضل انتقاء البحوث العلمية اجلادة اليت تنشر فيها واليت 
ختضع دلعايري علمية متميزة؛ األمر الذي جعل الباحثني من داخل مصر وخارجها 

 يتسابقون لنشر أحباثهم يف اجمللة.

طالقًا من رسالتها يف النهوض بالبحث العلمي وما زالت رللتنا تواصل مسريهتا العلمية ان
وترسيخ أركانو، وإتاحة الفرصة أمام الباحثني اجلادين لنشر إبداعهم العلمي ادلتجدد 

 وادلتميز من أجل بناء هنضة علمية وثقافية راسخة.

 وفقنا اهلل مجيًعا لالرتقاء بالبحث العلمي يف سلتلف رلاالت ادلعرفة.

 أ.د/ عادل السعدين

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  عميد

 ورئيس رللس اإلدارة  
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