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(2012 ديصنرب -أنتىبر) 54اجمللد  -حىلًات آداب عني مشض     

  دللض اإلدارَ واجمللض االشتشارّ

 

 

  / أشتاذ اللغُ الفرىصًُ وآدابَا شياوّابتصاو علِ اإل.أ.د

 عربيُــــغُ الــــــاللاذ ــ/ أشت راوٍــــــراًٍه البحـإبأ.د.

 احلديث واملعاصر تاريخ ـاذ الــأشت/ زنريا الشللند ـــأح.أ.د

 ار االشالمًُــــاآلثاذ ـتــ/ أش أمحد  امحد عبد الرازم.أ.د

 ارــــــــاآلثاذ ـــــتـــــــــــــــأش/  هـلًـــشً ــــصـــح.أ.د

 للغُ العربيُااذ ـ/ أشتحياٌ نامل متىلٌ شلًناٌ .أ.د

 واملعلىماتاملهتبات / أشتاذ  ٍاللفًظ ــبد احلـــــرؤوف ع.أ.د

 الوــــــــاإلعاذ ـــــتــــــ/ أشٌ ـــــــالكلًيىزاٌ ــــــد.شأ.

 ُـًـرقـاللغات الشاذ ـــــــ/ أشتهــً عبد اليعًـرييــــشأ.د 

 اد الصًاحٌـاألرش ـــاذأشتــــأ.د. شرييً صادم اجليدٍ/ 

 ربًُـــُ العــــــاللغاذ ـــتـــــ/ أش صالح الديً فضل أ.د 

 ربًُــــــــــــُ العـــاللغاذ ــ/ أشت طـــــــــارم شليب .أ.د

 التاريخاذ ـــــــــــــــ/ أشتالل ذلند الشني ـــعبد اخل. أ.د

 عـــناـــــاذ عــــــــله االجــــــــــتـأشت/  لُ ـــــــلٌ لًــــــع أ.د

 احلضارَ االوروبًُ اذ ــــــــــــــــ/ أشتعلًُ حيفٌأ.د.

 صفُ ــــــــلــــالفاذ ــــــــــتــــــ/ أش فًصل بدير عىٌ .أ.د

 ه اليفضـــــعلاذ ـــــــــــــــ/ أشتذلند شًد خلًل .أ.د

 ــاعــتـــنـــاألجــله ــــــــعاذ ــــ/ أشت ىدهـــــنىد عــــــذل.أ.د

 ـُ األجنلًسيُغــاللــاذ ــــتـــطفٌ رياض ذلنىد / أشــأ.د. مص

 ـدرامــــــــاـــالــــــاذ ـــــتــــىت / أشـفـــــمـــــــيـٌ صـأ.د. 

 تاذ اجلغرافًاــــــــــــــ/ أشمبابِإىبًل شًد أ.د 
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 قيمة االشرتاك
 

 

 االشتراك السنوى االشتراك الفصلى األسعار

 جنيه مصري 280 جنيهاً مصرياً للعدد الواحد  35 أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 جنيه مصري 560 جنيهاً مصرياً للعدد الواحد  70 أفراد )داخل مصر(

 جنيهاً مصرياً  640 جنيهاً مصرياً للعدد الواحد  80 مؤسسات )داخل مصر(

 دوالراً أمريكياً  320 دوالراً أمريكياً للعدد الواحد 40 ج مصر( مؤسسات )خار 

 دوالر أمريكي200 دوالراً أمريكياً للعدد الواحد  25 أفراد )خارج مصر( 
  73418822فاكس    73415862ت  لمزيد من المعلومات:

 سكرتير التحرير (85748537224أو )                   
 .رسوم التحكيم والمراجعة عند تسميم البحثتسدد  : رسوم النشر

 المشتركون             
 من خارج الجمهورية من خارج الكمية أعضاء الكمية التكمفة

 دوالر أمريكي 58 جنيهات 78 جنيهات  58 تكمفة الصفحة الواحدة 
ة عرسوم التحكيم والمراج
 والمصروفات اإلدارية 

 دوالر أمريكي  578 ًا جنيهًا مصري 818 جنيهًا مصريًا  818

 
 
 
 
 
 
 
 



 قائنة احملتويات 

(2017  ديسنرب – أنتوبر) 54اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 قائمة احملتويات  
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 قواعد النشر 
  والدراسات  العربية البحوث  

 دراسة ميداىية ( )الشرطة اجملتنعية) تصور مكرتح إلسرتاتيجية جديدة للعنل الشرطي يف اجملتنع املصري

 (أمً أسيوط مطبكة علي عيية مً أفراد اجملتنع والضباط مبديرية 
 أمساء جابر علي مَراٌ...................................................................................
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 2012إىل  2000ة للفرتة مً عاو يدراسة حتليل ً الشباب واحلهومةـاألبعاد االجتناعية واالقتصادية ألزمة الجكة بي 
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 حياٌ ذلند حسً سامل...................................................................................

55 
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 ذلند السيد شهر..........................................................................................

44 
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 ميادة أمحد اجلدة.........................................................................................

211 
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212 

  ًيف عصر صدر االسالو واخلالفة الراشدة الواقع االجتناعي لعكوبة السج 
 أحالو ذلسً حسني........................................................................................
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