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 رسالة الكلية :

إ و   ليميةا اسةمإا اإ  لةل معةاديى اللةت ت المعليميةة و المحثيةة   و متا مةة واإلبةدا  يةم ملةاآل اب اا والعلةتم اإلي ةايية  تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثيةة مممية ت تى ةل  لةل م ةمتم الممية  يةل سةتا العمةح محليةا

الب ةا   و اسةمادام وسةاتح تعليميةة ةددثةة  و ممابعةة الاةىدليا  و  تاةةة المطترات 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 اةمياجات الملممع  والم اهمة يم ةح مشكالته   و بإاء الشاصية المصىدة و تإمية  يم االيممةاء و المةتا إيا مةا خةالآل  جةىاءات الفىصة ل ا لممابعة اللددد ما العلتم و المعارف و الامىات

 سمقاللية و المعاو  و المقتدم ال اتم والم ممى  باال
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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  بأساتذتها وخريجيها إلى وتصل نظائرها

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

 .  التنمية المستدامة للمجتمع

 
دورية  –من بداية تقديم المقال وحتي تتم عملية النشر  بدورية اإلنسانيات  شرح العملية التحكيمية

 علمية محكمة تصدرها كلية اآلداب جامعة دمنهور ، وهي علي النحو التالي :
 

إلددي المدددير التن يددتو مددإ توليددإ إيصددال بتسددليم الححددل  قدددا الحاحددل قالمقددال المشلددوب نشددر يت -1
قالتاريخ ، وكتلك التوليإ علي صحة نسحة الححل إلي المتقدا ، وفي حالدة تعردر حردور الحاحدل 
يددتم اإلرلددال مددن إيميلددم امعدداديمي مددإ إرفددان صددورا رلددمية مددن جددوا  السدد ر ومل صددا للسدديرا 

 .غتين العربية واإلنجليزية ومستند مولإ قصحة نسحة الححل إلي المتقدا التاتية قالل
يتم إرلال المقال إلى اثنين مدن المحممدين المت صصدين فدي مجدال الححدل لمحدد المحممدين مدن  -2

(، علدى مم يدتم تقدديم تقريدر ، ولدد يكدوم محكمدا خارجيدا  داخل الکلية والراني من خارج الجامعة
 عين من تاريخ تسليمم للمحمم.م صل عن الححل خالل ملحو 

في حالة ورود مية مالحظات من المحممين يتم إرلالها للحاحل لتن يت الملحوظات وإعادا إرلدال  -3
 . الححل مرا مخرى 

 يتم عرض الححل مدرا مخدرى علدى المحمدم للتمندد مدن تن يدت الملحوظدات وصدالحية الححدل للنشدر -4
 .شلوبة قعد إجراء التعديالت الم

ن بددتلي يددتم نشددر الححددل قمحددد يحاحددل فددي تن يددت الملحوظددات وإلددرار المحممددفددي حددال جديددة ال -5
 ت الدورية النصف لنوية .إصدارا

فدي حددال ات ددان المحكمددين علدي حددوف الحاحددل وعدددا صدالحيتم للنشددر تلتددزا إدارا الدوريددة قعدددا  -6
 النشر .

 يتم نشر الححوث قعد التعديالت في معداد عامة علي بنك المعرفة المصرو . -7


