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  رئیـــــس مجلـــــس اإلدارة وعــــمید الكلیة 
 أ.د جودة مبروك 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا
  أ.د/ رمضان عبد النبي 

 
 رئیس التحریر  

  أ.م.د/ نجالء مصطفى شیحھ
 

 مساعد رئیس التحریر 
  أ.م.د/محمد أحمد أحمد إبراھیم 

  
 مدیرو التحریر                                                 

                                                     أ.م.د / حسین یوسف                        
 أ.م.د / منال محمد السید 
  أ.م.د / خالد مكرم فوزي 

  

  سكرتیري التحریر                                            
أ/ محمود محمد ابراھیم                                                                            

 أ/ أحمد محمد رشاد
 

 أعضاء ھیئة التحریر
 أ.د/ فتحي الحداد 

د/ أحمد محمد إمام 
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  الھیئة االستشاریة (جمھوریة مصر العربیة) 
  أ.د/ أحمد الشر�ي�� 

 . جامعة القا�رة �لية اآلدابأستاذ التار�خ ا��ديث واملعاصر 

  أ.د/ أحمد املصري 

  ب�� سو�ف. أستاذ الوثائق ب�لية اآلداب جامعة 

  أ.د/ السيد فليفل 

 . أستاذ التار�خ ا��ديث واملعاصر بمع�د البحوث والدراسات االفر�قية

   أ.د/ حامد ز�ان 

 .أستاذ تار�خ العصور الوسطى �لية اآلداب جامعة القا�رة

   ي عبد املعط أ.د/ حسام محمد 

 .سو�فأستاذ التار�خ ا��ديث واملعاصر �لية اآلداب جامعة ب�� 

  أ.د/ حسن�ن ر�يع 

 .أستاذ تار�خ العصور الوسطى �لية اآلداب جامعة القا�رة

  أ.د/ ز�يدة محمد عطا 

 . حلوان جامعة  �لية اآلدابأستاذ تار�خ العصور الوسطى 

   أ.د/ عبد ا��واد محمد مجا�د 

 . اآلداب جامعة ب�� سو�فأستاذ التار�خ القديم �لية  

   أ.د/ عبد العز�ز رمضان 

   .أستاذ تار�خ العصور الوسطى جامعة ع�ن شمس 

  أ.د/ عبدهللا �امل 

  . جنوب الواديأستاذ تار�خ اآلثار اإلسالمية جامعة 
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   أ.د/ عزت قادوس 

 .اآلداب جامعة االسكندر�ة أستاذ التار�خ اليونا�ي والروما�ي �لية

   ا��داد ز العز� عبد أ.د/ فت�� 

  . ة اآلداب جامعة ع�ن شمس �ليالقديم  ى د�أل أستاذ تار�خ وآثار الشرق ا

 د عرفة محمود   و أ.د/ محم 

 . القا�رة  اآلداب جامعةأستاذ التار�خ اإلسالمي �لية 

 أ.د/ نيل�� حنا 

                                     بالقا�رة.االمر�كية   واملعاصر با��امعةأستاذ التار�خ ا��ديث 

   أ.د/عصام ضياء الدين 

 سو�ف. جامعة ب��   �لية اآلدابأستاذ التار�خ ا��ديث واملعاصر 

  

  الھیئة االستشاریة من الوطن العربي
  أ.د/ أحمد بن عمر الز�ل�� 

 . سعود أستاذ التار�خ اإلسالمي بجامعة امللك

  /ب�ت عبد الرحمن ا����  حفصةأ.د 

  .امللك سعود    أستاذ التار�خ اإلسالمي ب�لية اآلداب جامعة

  /العبد ا��بار   نعبد الرحم بن   عبد هللا أ.د 

 . سعود  كامللأستاذ التار�خ القديم بجامعة 

  /بن ناصر الس�ي��  عبد هللا أ.د 

 . أستاذ التار�خ ا��ديث بجامعة امللك سعود

  /ال�اجري   هللاعبد محمد   عبد هللا أ.د 

  الكو�ت. جامعة   �لية اآلدابأستاذ التار�خ ا��ديث واملعاصر 

                                

  /ناصر ال����    يعبد ال�ادأ.د   

 . جامعة الكو�تأستاذ التار�خ اإلسالمي �لية اآلداب 
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          أ.د/ عصام بن ع�� الرواس 

واآلثار لدول مجلس   جمعية التار�خ أستاذ التار�خ اإلسالمي ورئ�س  

  قابوس.قسم التار�خ جامعة السلطان  -ا��لي��  التعاون 

  الغيال�ي    عبد هللاأ.د/ يوسف بن 

لتار�خية قسم التار�خ جامعة  ا أستاذ التار�خ ا��ديث ورئ�س ا��معية 

 السلطان قابوس.

                     إبرا�يم ش�داد 

 قطر.  ستاذ التار�خ ا��ديث واملعاصر جامعةأ

                    أم��ة ا��عفري 

 .جامعة الدمامأستاذ تار�خ ا��ضارة االسالمية عميد �لية اآلداب 

  

  الھیئة االستشاریة الدولیة
 Prof/Adam sabra: professor of Islamic History 

Georgia university- U.S.A 

 Prof/Amirasonbol: professor of modern History-

George Town university- U.S.A 

 Prof/Michel toshreer: professor of modern History – 

Aix-en – provenceuniversi-franc 

 Prof/ steven Winter: professor of History- Quebec 

university--U.S.A 
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  الدراسات التارخيية واحلضارية املصرية   قواعد النشر مبجلة 

 (مجلة علمیة محكمة نصف سنویة) 

ته�� ال��لة ب��� ال�راسات وال���ث ال�����ة في ال�ار�خ وال��ارة وال�ثائ�  - ١

لل����� العل�ي، وفًقا ال�ار���ة ذات ال����� ال���ع، وال�ي ت��عها ه��ة ال����� 

للق�اع� ال�ع��ل بها في ال��الت العل��ة ال�����ة. ��ا ته�� ب��� ع�وض لل��� 

  ح�ی�ة اإلص�ار، وال��وات ال�����ة.

ی�د ع��ان ال��� في رأس ال�ف�ة األولى، م���ًعا �اس� ال��لف مق�وًنا ب���ف�ه وجهة  - ٢

 ع�له أو ع��انه ال�����.

 ت ال�ف��ل�ة ب����� م�ح� في نها�ة الع�ل.ت�ت� اله�ام� وال�عق��ا  - ٣

 ت��ع األع�ال ال�ق�مة لل����� العل�ي وفقا لل��ام ال���ع في ال��لة.   - ٤

����� أال ���ن الع�ل ال�ق�م ق� س�� ن��ه، أو ق�م لل��� في أ�ة جهة أخ��، و����   - ٥

 ال�اح� تعه�ا �ع�م تق���ه لل��� في أ� جهة أخ�� �ع� ق��له لل��� �ال��لة. 

 ال ت�د أص�ل األع�ال ال�ق�مة لل��لة س�اء ق�ل� لل��� أو ل� تق�ل.  - ٦

لل��لة ح� ال���ف ال�اد� دون األدبي ���ا ی��� م� ال���ث، و���ن لها ال��   - ٧

في إعادة ن�� ال��� م�ف�ًال أو ض�� م���عة م� ال���ث بلغ�ه األصل�ة أو  

اس���ان صاح� ال���، م��جً�ا إلى أ� لغٍة أخ�� و�أ� وس�لة ن�� دون حاجة إلى  

 وف� إلق�ار ال�اح�.

ال���ث ال�ي ت���ها، واآلراء ال�اردة بها، تع�� ع� وجهة ن�� أص�ابها، وه��ة  - ٨

 ال����� غ�� م���لة ع�ها. 

ُ���ح �ل �اح� إفادة �ق��ل ���ه لل��� �ع� إت�ام �افة ال�����ات وال�ع�یالت ال��ل��ة  - ٩

 �ع� ال�����.

م� ���ه ال����ر، �اإلضافة إلى ن��ة واح�ة م�  ُ���ح �ل �اح� ع�� م��الت  - ١٠

 ال��لة.

���ز أن ت��ر ال��لة أع�اًدا خاصة تغ�ى وقائع ن�وات أو م�ت��ات تعق� في   - ١١

 رحاب ق�� ال�ار�خ، جامعة ب�ى س���، أو ت�ارك ف�ها. 
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٨ 

���ز أن ت��ر ال��لة اع�اد خاصة لل�اح��� على أن ی���ل ال�اح� ت�ال�� ن��   - ١٢

 الع�د �املة.

 ��ن لل��لة م�ققان لغ��ان، أح�ه�ا للغة الع���ة واآلخ� للغة اإلن�ل���ة. � - ١٣

�ع� ق��ل ال��� أو ال�راسة لل��� ���د ال�اح� رس�ًما مال�ة هي ت�ال�� ��اعة   - ١٤

 ���ه ون��ه على ال��� ال�الي:

ی���ل ال�اح��ن ���ة إرسال الع�د وال���الت داخل م�� وخارجها، وت��د ض��   - ١٥

 ث �ع� أخ� رأ� ال�اح��� في ذل�.رس�م ن�� ال��� 

 

 ت�لفة الصفحة رسم تحكيم البحث ا���ة التا�ع ل�ا الباحث م

  صفحة ٣٠جنية ح��  ٢٥ مصري جنيھ  ٤٠٠ أعضاء �يئة التدر�س با��امعات املصر�ة ١

 صفحة ٣٠أسعار خاصة ملا يز�د عن 

 دوالر  ٥ دوالر  ٥٠  ملعار�ن ل��ارج اأعضاء �يئة التدر�س  ٣

  دوالر ٥  دوالر ١٠٠  أعضاء �يئة التدر�س والباحث�ن األجانب  

  جنية  ٤٠٠٠  عدد خاص  

  

مل���ة: ت���د م�الغ ال��� في حالة ع�م ق��ل ال��� لل���، �ع� خ�� ���ة ال����� 

 وال��اسلة.

  ���ة االش��اك ال���� للع�د ال�ئ��ي ��ا یلى:

  ج. م   ١٠٠لألف�اد م� داخل ج�ه�ر�ة م�� الع���ة:      * 

  ج. م  ١٥٠* لل��س�ات                                           

  دوالر، أو ما �عادلها ٥٠م� خارج ج�ه�ر�ة م�� الع���ة:      * لألف�اد 

  دوالر، أو ما �عادلها. ١٠٠*  لل��س�ات                                          

  ��الف رس�م ال����.                                              

  ع��ان ال��اسلة:

ت�سل ج��ع ال��اسالت �اس� رئ�� ت���� م�لة ال�راسات ال�ار���ة وال��ار�ة ال����ة على 

  لل��لة على اإلن��ن�: ال��قع ال�س�ي 

https://jhse.journals.ekb.eg 
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١٠ 

        قائمة احملتويات

  ......................... ٣..................      ......االفتتاحية 

 ١٣    ...................... .................  كلمة رئيس التحرير  
 

  

  

 - ٨٦٩هـ/ ٤٦٨ -٢٥٥الصراع اهلامشى الشيباىن ىف بالد الباب وشروان ( -
 ١٧......................    ...........................    م)١٠٧٦

 )د. أمحد حممد عبد احلميد حممد(
إسهام املصريني يف تقدم علم الفـلك يف الدولة الفـاطمية " ابن يونس املصري  -

  ٥٩...................   ......................الفلكي منوذجا 
  (د. حممد أمحد أمحد إبراهيم)

  ٩٣..  ..........  األمحراألندلس عصر بىن  يفللبنية الدفاعية  احلريباألثر  -

  احملالوى)(د. حسام حممود 

اِيل عصر مملكيت مِ  دور الرقيق خالل رحالت احلج امللكية يف السودان الغريب -
 ١٤١ ............   ...................................  يغنِ وصُ 

 (د. بطل شعبان حممد غر�ين)             

األمري حممد بن السلطان قانصوة الغوري إىل السلطان  هدا�  قائمة  -

 ١٧٩............................................     ولألسليم ا

   )د. عمر مجال حممد علي(           

 أبحاث العدد
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١١ 

 ٢١٨....................   "Missus Dominicusاملبعوث امللكي " -

 )د. عمر عبد املنعم إمام إبراهيم(            

 ٢٥١.............   رحلة ابن النجار العلمية وأثرها يف مجع �ريخ بغداد -

 (شريين شليب العشماوي)            

  سالح اإلرهاب النفسي عند هتلر وأثره على موقف بريطانيا إزاء األزمة -

  ٣١٤..  ....................... م)١٩٣٩ - ١٩٣٨التشيكوسلوفاكية (

  القادر) عبد (د. أمحد عبد القادر حممد

- A Sixth Dynasty Stela from Abydos …...............…. 1 

(Dr. Ahmed Hamdy Abdelmoniem) 
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١٣ 

  �لمة رئ�س التحر�ر

ی���ف ق�� ال�ار�خ ��ل�ة اآلداب جامعة ب�ي س��� أن �ق�م للقار� ال����  

  الع�د األول م� دور�ة (ال�راسات ال�ار���ة وال��ار�ة ال����ة). 

وهي دور�ة عل��ة م���ة ت��ر ن�ف س���ة ون�د أن ن�ضح للقار� أن  

  اق��ار ت���ة ال��لة به�ا االس� ال�� ی��هي ��ل�ة (ال����ة) ل�� ال�ق��د م�ها 

ن�� ال���ث وال�راسات ال����ة فق�. و�ن�ا ال�ور�ة مف��حة ل��� ال���ث   على ال��لة  

وال�راسات لل�اح��� م� داخل م�� وخارجها ول�� ال�ق��د ��ل�ة ال����ة ح�ى ال  

  م�لة ال�راسات ال�ار���ة وال��ار�ة.   �اس�ت�عارض مع ت���ة �ع� ال��الت الع���ة  

ى م����� م� ��ار  ت��ص ال��لة على ع�ض ال���ث ق�ل ن��ها عل

األسات�ة في ال�ار�خ واآلثار وال�ثائ� ح�� ت���اته� ل�ق�م�ا �ف�� ال���ث و�جازة  

ن��ها وف� ال�عای�� العل��ة وال��ه��ة ال��عارف عل�ها ل�ي ت��ن ال���ث ال����رة 

لها ال��اح ب�� ال�ور�ات العل��ة ال����ة   ن���ى ج�ی�ة �ال��� في م�ل��ا ال�ل��ة ال�ي  

  ت�ال ثقة ال�اح��� داخل م�� وخارجها.  وان

و���ل ه�ا الع�د ب�� ��اته ع�ًدا م� ال���ث ألسات�ة أجالء م�ه�د له� 

�ال��انة العل��ة ب�� ال��رخ�� في م�ال ال�ار�خ اإلسالمي وتار�خ الع��ر ال�س�ى  

  وال�ار�خ ال��ی� وأ�ً�ا في م�ال ال�ثائ� واآلثار. 

  رئ�� ال�����                                                         

  أ.م.د/ ن�الء م��فى ش��ه
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 أبحاث العدد
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