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إ و   ليميةا اسةمإاواإ  لةل معةاديى البةتوت المعليميةة و المحثيةة   و متا مةة تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثيةة مممية ت تى ةل  لةل م ةمتم الممية  وافبةداا  ةآل مبةاا الوا  والعلةتم اف  ةا ية   ةل سةتا العمةح محليةا

اتةة ممى للمةىام  المعليميةة و القةدرات العلميةة و المحثيةة تسةات تالا و ، بالةا   و اسةمئدام وسةاةح تعليميةة تددثةة  و ممابعةة الئةىدبي   و  تالمطترات العلمية و الفكىدة و المكإتلتجية   و ذلة  بةالمطتدى الم ة

مصىدة و تإمية  يم اال ممةاء و المةتا،إي  مة  خة ا  جةىاءات تم ةم   و تلمية اتمياجات المبممع  والم اهمة  آل تح مشك ته   و بإاء الشئصية ال الفىصة لالا لممابعة البددد م  العلتم و المعارف و الئمىات

 باالسمق لية و المعاون و المقتدم ال اتآل والم ممى .
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 رؤدة الكلية :

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

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 علمية محكمة تصدرها كلية اآلداب  –بدورية اإلنسانيات  تعليمات وقواعد النشر الخاصة
 جامعة دمنهور ، وهي علي النحو التالي :

بنشةةر احاحةةال والدرااةةات احةاداميةةة، التةة  تتميةة   دوريةةة اإلنسةةانيات  دوريةةة علميةةة محكمةةة تعنةة  .1
نشر فيها احاحال المكتوبة االلغة ل، وتسهم ف  التقدم المعرف  لالنسانية، وتقبل لةااإلضافة والجدا

 العربية واللغات احخرى شريطة أال اكون البحث منشورًا من قبل.
ءات، ومراجعةةةات ال تةةةق والتقةةةارير تنشةةةر الدوريةةةة ف ةةةاًل عةةةن احاحةةةال والدرااةةةات الترجمةةةات والقةةةرا .2

والمتااعات العلميةة وةوا المةرتمرات والنةدوات والنشةاألات احةاداميةة المتصةلة احقةوا اختصاصةها، 
ةما تروةق االمناقشةات الموضةوعية لمةا اكتةق فيهةا، أو فة  نيرهةا مةن المجةالت والةدوريات ودوا ةر 

 النشر العلم .
ا ل الجامعيةة التة  تمةن مناقشةتها وتجا تهةا فة  تروق المجلة بنشةر مةا اصةلها مةن ملخصةات الراة .3

وقةوا العلةوم التة  تةدر  فة  كليةة مداب دمنهةور ، شةريطة أن اكةون الملخة  مةن  عةداد صةةاوق 
 الراالة وتوقيع المشرف .

يراع  عند عرض ال تق العلمية أال يتعدى عدد الصفحات المقدمة عن ثمان  صةفحات يراعة  فيهةا  .4
 الشروط العامة للدورية.

ق الباوةث مةع البحةث اةةيري علميةة مختصةري مطبوعةة اةةاللغتين العربيةة واالنجلي يةة تشةمل أهةةم يرفة .5
كلمةة ، يةتم  222مرلفاته وأعماله، وكذلك ملخصين االلغةة العربيةة واللغةة االنجلي يةة ال ي يةد  عةن 

تحميةةل هةةةذل الملخصةةات علةةة  موقةةع المجلةةةة علةة  النةةةن والفةةيل بةةةو  مةةن اةةةاب الدعااةةة للمجلةةةة 
  والتسويق

دورية اإلنسةانيات   دوريةة علميةة محكمةة تعنة  بنشةر احاحةال والدرااةات احةاداميةة، التة  تتمية   .6
نشر فيها احاحال المكتوبة االلغة ل، وتسهم ف  التقدم المعرف  لالنسانية، وتقبل لةااإلضافة والجدا

 العربية واللغات احخرى شريطة أال اكون البحث منشورًا من قبل.
ف ةةةاًل عةةةن احاحةةةال والدرااةةةات الترجمةةةات والقةةةراءات، ومراجعةةةات ال تةةةق والتقةةةارير  تنشةةةر الدوريةةةة .7

والمتااعات العلميةة وةوا المةرتمرات والنةدوات والنشةاألات احةاداميةة المتصةلة احقةوا اختصاصةها، 
ةما تروةق االمناقشةات الموضةوعية لمةا اكتةق فيهةا، أو فة  نيرهةا مةن المجةالت والةدوريات ودوا ةر 

  .النشر العلم
تروق المجلة بنشةر مةا اصةلها مةن ملخصةات الراةا ل الجامعيةة التة  تمةن مناقشةتها وتجا تهةا فة   .8

 وقوا العلوم اإلجتماعية، شريطة أن اكون الملخ  من  عداد صاوق الراالة وتوقيع المشرف .
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يراع  عند عرض ال تق العلمية أال يتعدى عدد الصفحات المقدمة عن ثمان  صةفحات يراعة  فيهةا  .9
 روط العامة للدورية.الش

اخةةة   Microsoft Wordتقةةةدم البحةةةول التةةة  يةةةراد نشةةةرها االدوريةةةة مكتوبةةةة علةةة  برنةةةام   .12
Simple flied Arabic   اةم ، علة  أن ت ةون المسةافة بةين السةطور 22× 12ومقةا   14بن

أمةةةا االنسةةةبة ،وذلةةةك االنسةةةبة لااحةةةال المكتوبةةةة االلغةةةة العربيةةةة نقةةة   6، وبةةةين الفقةةةرات  22تةةةام 
× 12ومقةا    12بةن    Time New Romanااحةال المكتوبةة االلغةة احجنبيةة فت تةق اخة  ل

ويقةةدم البحةةث ، نقةة   4، وبةةين الفقةةرات  18اةةم ، علةة  أن ت ةةون المسةةافة بةةين السةةطور تةةام 22
علة  وجةه واوةد فقة ، وتةرقم   A4ااإلضافة  ل  ثالل نسخ مطبوعة عل  الةور   CDمسجاًل عل  

ذلةك الجةداوا والصةةور التوضةيحية، ويراعة  التصةةحي  الةدقيق فة  النسةةخ  جميةع الصةفحات امةا فةة 
 جميعها مع أهمية  رااا االاطوانة اعد التعديل النها   اعد التحكيم والسماح االنشر.

التةة  احةةددها  ت ةةالي الفةة  والةةة رنبةةة الباوةةث نشةةر الصةةور احشةةكاا البيانيةةة ملونةةة يلتةة م دفةةع  .11
 .مجلل  داري الدورية 

وث  قرارًا كتابيًا ، ممهورًا بتوقيعه اأن البحث المقدم لم اسبق نشرل ف  أاةة مجلةة علميةة اقدم البا .12
 أو نيرها. 

يرفةق الباوةث مةع البحةث اةةيري علميةة مختصةري مطبوعةة اةةاللغتين العربيةة واالنجلي يةة تشةمل أهةةم  .13
كلمةة ، يةتم  222مرلفاته وأعماله، وكذلك ملخصين االلغةة العربيةة واللغةة االنجلي يةة ال ي يةد  عةن 

تحميةةل هةةةذل الملخصةةات علةةة  موقةةع المجلةةةة علةة  النةةةن والفةةيل بةةةو  مةةن اةةةاب الدعااةةة للمجلةةةة 
 والتسويق .

 يراع  الباوث عند كتااة هوامش البحث ومصادرل ومراجعه ما يل : .14
 أواًل الهوامش :

 توضع الهوامش ف  نهااة البحث ف  والة عدم وجود فصوا . .أ
ترتق أرقام التوثيق اطريقة متسلسلة وتة  نهااةة الفصةل ويجةق أن تعتمةد احصةوا العلميةة  .ب

 .يشار المتعارفة ف  التوثيق واإل
ي ود البحث اقا مةة للمصةادر والمراجةع منفصةلة عةن الهةوامش مرتبةة ترتيبةًا ألفبا يةًا وسةق  .ج

هةا منفصةلة عةن احاماء المشهوري للمرلفين، ف  والة وجود مصادر أجنبيةة ت ةاف قا مةة ب
 قا مة المصادر العربية، ويراع  ف   عدادها احصوا العلمية.
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اعرض البحث المقدم للنشر علة  عةدد مةن المحكمةين تختةارهم هيرةة تحريةر الدوريةة مةن احاةاتذي  .15
المرموقين ف  مجاا التخص  اصوري اةرية، وتتحةدد  مكانيةة قبةوا نشةر البحةث أوتعادتةه للباوةث 

 تصويبات ال رورية قبل النشر بناء عل  التقارير العلمية للمحكمين.إلجراء التعديالت وال
 أصوا البحث الت  ترد  ل  الدورية ال ترد وال تسترجع اواء قبلن للنشر أم لم تقبل. .16
مةةن  ة مةن احهةه، ااإلضةةافة  لة  نسةخ ت مسةةتال 12احصةل صةاوق البحةث المقبةةوا للنشةر علة   .17

 .   11اعد الحصوا علي أنلفة المجلة اقوم اطباعتها علي نفقته الخاصة  الدورية
تقدم البحول للمدير التنفيذى للدورية نظير  اصاا رام  مةدون اةه عةدد صةفحات البحةث وتةاريخ  .18

 .CDااتالمه كاماًل وكذلك 
يتفةةق عليةةةه  لةةذىاتوجةةه المرااةةالت للدوريةةةة اااةةم المةةدير التنفيةةةذى أو علةة  البريةةد االل ترونةةةي  .19

        أع اء مجلل اإلداري 
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