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 رسالة الكلية :

إ و   ليميةا اسةمإاداإ  لةل معةاديى ال ةتدت المعليميةة و المحثيةة   و متا مةة ال اآلداب والعلةتم افس ةاسية تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثيةة مممية ت تى ةل  لةل م ةمتم الممية  وافبةدا   ة  م ة  ةل سةتا العمةح محليةا

ام وسةالح تعليميةة يددثةة  و ممابعةة ال ةىد يإ  و  تايةة الب ةا   و اسةم دالمطترات العلمية و الفكىدة و المكإتلتجية   و ذلة  بةالمطتدى الم ةممى للمةىامت المعليميةة و القةدرات العلميةة و المحثيةة  سةات ت ا و  

تم ةم    و تلمية ايمياجات الم ممع  والم اهمة    يح مشكالته   و بإاء الش صية المصىدة و تإمية  يم االسممةاء و المةتا إيإ مةإ خةالل  جةىاءات الفىصة ل ا لممابعة ال ددد مإ العلتم و المعارف و ال مىات

 عاون و المقتدم ال ات  والم ممى .باالسمقاللية و الم
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 رؤدة الكلية :

تتطلع الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة تحتل مكانة مرموقة بين 

مستوى المنافسة محليأ و اقليميًا من خالل  يها إلىبأساتذتها وخريج وتصل نظائرها

برامج دراسية متميزة فى مرحلتى الليسانس والدراسات العليا تسهم فى الرقى و 

 .  التنمية المستدامة للمجتمع

 

دورية علمية محكمة تصدرها كلية اآلداب جامعة دمنهور ،  – أهداف ونطاق النشر بدورية اإلنسانيات
 وهي علي النحو التالي :

بحةةةةال والدرااةةةةات اأ ادتميةةةةة، التةةةة  دوريةةةة اإلنسةةةةانيات  دوريةةةةة علميةةةةة محكمةةةةة تعنةةةة  بنشةةةةر اأ -
نشةةةةةةر  يهةةةةةةا ل، وتسةةةةةها  ةةةةةة  الت ةةةةةةدة المعر ةةةةةة  ل نسةةةةةانية، وت  ةةةةةة  لةتتميةةةةةض باإلوةةةةةةا ة وال دتةةةةةة

 اأبحال المكتوبة باللغة العربية واللغات اأخرى شريطة أال تكون ال حث منشورًا من ق  .
اجعةةةةةات ال تةةةةةة  تنشةةةةةر الدوريةةةةةة  حةةةةةً  عةةةةةن اأبحةةةةةةال والدرااةةةةةات الترجمةةةةةات وال ةةةةةرا ات، ومر   -

والت ةةةةةارير والمتابعةةةةةات العلميةةةةةة اةةةةةو  المةةةةة تمرات والنةةةةةدوات والنشةةةةةا ات اأ ادتميةةةةةة المتصةةةةةلة 
بح ةةةو  اختصا،ةةةها، كمةةةا تراةةة  بالمناقشةةةات المووةةةوعية لمةةةا تكتةةة   يهةةةا، أو  ةةة   يرهةةةا مةةةن 

 الم  ت والدوريات ودوائر النشر العلم .
 –الع ريةةةةةة  –اإلن ليضيةةةةةة  –لعربيةةةةةة تخةةةةةتو الدوريةةةةةة بنشةةةةةر أبحةةةةةال اللغةةةةةات و دابهةةةةةا   اللغةةةةةة ا -

الفاراةةةةية ل كةةةةرلخ التةةةةاري  وال غرا يةةةةا والفلسةةةةفة وعلةةةةا االجتمةةةةام  والدرااةةةةات اليونانيةةةةة والرومانيةةةةة 
واآلثةةةار بكةةةة  العصةةةةور ، وكةةةة  مةةةا تكةةةةون مةةةةن درااةةةةات بينينةةةةة قائمةةةة علةةةةي االاةةةةتفاد  مةةةةن تفاعةةةة  

 العلوة اإلنسانية .
 


