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  الرقم الدولي الموحد للدوریات:

)IssN2536-9180(  

  

  

  

  

  



  

     
                                                                                                                                            

    

 ) م٢٠٢١(أبر�ل  --٣ج -العاشرالعدد                                                                          �ة املصر�ةوا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

 

٣ 

  

  التحریر ھیئة 

  رئیـــــس مجلـــــس اإلدارة وعــــمید الكلیة 
  عامر رمضانأ.د 

 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا
  محروس محمد إبراھیم أ.د/ 

  
 

 رئیس التحریر
  أ.م.د/ نجالء مصطفى شیحھ

  
 

 مساعد رئیس التحریر 
  حمد إبراھیم أحمد أأ.م.د/محمد   

  
  

 التحریر مدیر 
  أ.م.د / خالد مكرم فوزي      

  

  

  سكرتیر التحریر
 محمود محمد ابراھیم  /د      
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الھیئة االستشاریة (جمھوریة مصر العربیة)                      

 جامعة القا�رة �لية اآلدابأستاذ التار�خ ا��ديث                           أ.د/ أحمد الشر�ي��. 

  ب�� سو�ف. أستاذ الوثائق ب�لية اآلداب جامعة ي                           أ.د/ أحمد املصر  

 أستاذ التار�خ ا��ديث بمع�د البحوث والدراسات االفر�قية              أ.د/ السيد فليفل. 

  أستاذ تار�خ العصور الوسطى �لية اآلداب جامعة القا�رة                    أ.د/ حامد ز�ان. 

  /عادل عبد ا��افظ حمزة   أستاذ تار�خ العصور الوسطى �لية اآلداب جامعة املنيا أ.د 

   أستاذ التار�خ ا��ديث  �لية اآلداب جامعة ب�� سو�ف يعبد املعط أ.د/ حسام محمد .. 

 جامعة املنيا �لية اآلدابأستاذ تار�خ العصور الوسطى                أ.د/ ز�يدة محمد عطا . 

 أستاذ التار�خ القديم �لية اآلداب جامعة ب�� سو�ف   د مجا�د أ.د/ عبد ا��واد محم . 

  أستاذ تار�خ العصور الوسطى جامعة ع�ن شمس                 أ.د/ عبد العز�ز رمضان.   

 جنوب الوادي. أستاذ تار�خ اآلثار اإلسالمية جامعة                             أ.د/ عبدهللا �امل 

  اآلداب جامعة االسكندر�ة ستاذ التار�خ اليونا�ي والروما�ي �ليةأ      أ.د/ عزت قادوس . 

  ة اآلداب جامعة ع�ن شمس�ليالقديم   ىد�أل لشرق ااأستاذ تار�خ      ا��داد ز عبد العز�أ.د/ فت�� . 

 أ.د/ محمد ع�� ف�يم بيومي    أستاذ التار�خ ا��ديث و�لية اللغة العر�ية جامعة األز�ر  

  القا�رة اآلداب جامعةأستاذ التار�خ اإلسالمي �لية        د عرفة محمود  و أ.د/ محم. 

 بالقا�رة.االمر�كية  واملعاصر با��امعةأستاذ التار�خ ا��ديث                   أ.د/ نيل�� حنا                                    

  سو�ف. جامعة ب��  اآلداب �ليةأستاذ التار�خ ا��ديث               أ.د/عصام ضياء الدين  
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  الھیئة االستشاریة من الوطن العربي 

  سعود  أستاذ التار�خ اإلسالمي بجامعة امللك                                 أ.د/ أحمد بن عمر الز�ل�� . 

  /امللك سعود   أستاذ التار�خ اإلسالمي ب�لية اآلداب جامعة      ب�ت عبد الرحمن   حفصةأ.د .  

  /امللك سعود. أستاذ التار�خ القديم بجامعة              العبد ا  نعبد الرحم بن   هللا عبد أ.د 

  /أستاذ التار�خ ا��ديث بجامعة امللك سعود                        بن ناصر الس�ي��  عبد هللا أ.د. 

  /الكو�ت. جامعة  اآلداب �ليةأستاذ التار�خ ا��ديث                ال�اجري  عبد هللا محمد  عبد هللاأ.د  

 .د/ سعيد بن مش�ب القحطا�ي     أستاذ التار�خ ا��ديث  �لية العلوم اإل�سانية  جامعة امللك خالد  أ 

  /جامعة الكو�ت. أستاذ التار�خ اإلسالمي �لية اآلداب           ناصر ال����    يعبد ال�ادأ.د 

 ا��لي�� لدول مجلس التعاون   جمعية التار�خأستاذ التار�خ اإلسالمي ورئ�س                د/ عصام بن ع�� الرواس .أ .  

  قابوس. لتار�خية جامعة السلطاناأستاذ التار�خ ا��ديث ورئ�س ا��معية           عبد هللا.د/ يوسف بن أ 

                 قطر. أستاذ التار�خ ا��ديث واملعاصر جامعة                   إبرا�يم ش�داد 

          جامعة الدمام. أستاذ تار�خ ا��ضارة االسالمية عميد �لية اآلداب          أم��ة ا��عفري  
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  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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وف� إلق�ار ال�اح�.

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

 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�����.

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

 ل��لة.ا

���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�� الع�د   -١٢

 كاملة.

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

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

 ون��ه على ال��� ال�الي: 

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

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

 

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

أعضاء �يئة التدر�س  ١

 با��امعات املصر�ة 

  صفحة  ٣٠جنية ح��  ٢٥ مصري جنيھ  ٤٠٠

  ٣٠أسعار خاصة ملا يز�د عن 

 صفحة

أعضاء �يئة التدر�س  ٣

   املعار�ن ل��ارج والباحث�ن 

 دوالر   ٥ دوالر   ٥٠

أعضاء �يئة التدر�س   

  والباحث�ن األجانب 

  دوالر  ٥  دوالر ١٠٠

  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   ١٠٠* لألف�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 

  ��الف رس�م ال����. ، دوالر، أو ما �عادلها ١٠٠*  لل��س�ات              

  ع��ان ال��اسلة: 

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

  ال��قع ال�س�ي لل��لة على اإلن��ن�:  

https://jhse.journals.ekb.eg 
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١٠ 

         قائمة احملتويات

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

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

  

  

 السياسة التبشريية للبا� أور�ن اخلامس جتاه مغول القبيلة -
 ١٧....................................م)١٣٧٠-١٣٦٢( الذهبية"

  )عماد أمحد حامدد. (
 

  يف حكم إيطاليا  الصعو�ت اليت واجهت اإلمرباطور برينجار األول   - 

  ٣٨ ...................................................م)٩٢٤ -٨٨٨(

  ) بدران عبد الونيس حممد(د. 

  

يف العراق وخراسان عصري  مآدب الدعوات وأثرها على السلطة السياسية  - 

  ٧٨  ............... .......................... ............ البويهيني والسالجقة

  ) شريين شليب العشماوي (د. 

    بنو أشرف ودورهم السياسي واحلضاري يف بيشهري - 

 ١١٩...   ...... ...... ...........م)١٣٢٦-١٢٨٨هـ /٧٢٦-٦٨٧(

   )قيف مسري توفأشر د. (           

 أبحاث العدد
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العلمدرسُة   -  اْ�ّرِيطيِّ  أمحَد  بن  َتطور  مسلمَة  يف  وأَثـَُرَها  األندلِس  يف  ميُة 

 ١٦٩........................     ........ـاريـخـيـة)ت  العلمِ األوريب(دراســة

  ) علي سليمان حممد (د.            

 

 االستغالل السياسي للدين( تيمورلنك منوذجاً) -

 ٢٠٨.  ...........................م)١٤٠٥:١٣٦٩هــ/٨٠٧:٧٧١(

  ). هويدا عبد املنعم ساملد (            

 

  اهلولندية بشأن االستقالل-املفاوضات االندونيسية  - 

 ٢٧١ ......................................       ١٩٤٩-١٩٤٥  

  ) شريف حممد أمحد(د. 

  

  العالقات السياسية بني اجلمهورية العربية املتحدة ومالطة -

 ٣٠٧........................ ...................م١٩٧١ -١٩٦٤ 

  ) أمحد حممد عبد املعز(د.                  

   واالقتصادي االجتماعي  ودورها  اْلَمَناَمِة    –   ١٩١٩بلديُة 

  ٣٤٥.... .... ....................................... م١٩٥٦

  )  حممدحممود عبد هللا   . د (             
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١٢ 

  م ١٩٥٤ فرباير ) ١٨ – يناير   ٢٥مؤمتر برلني الر�عي (  -

  ٣٩٤................... دراسة للصراع السوفييت الغريب جتاه قضية توحيد أملانيا"

  ) د حممدينالنمريي أمح د. (             

الشفتا  - القضية   يف  اإلثيويب  السياسياالستخدام    يفدراسة    عصا�ت 

  ٣٤٥........... .......................... )١٩٥٢- ١٩٤٧( اإلريرتية 

  ) بدوي ر�ض عبد السميع . د (         
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  التحر�ر �لمة رئ�س 

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). 

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

  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  

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

  رئ�� ال�����                                                        

  أ.م.د/ ن�الء م��فى ش��ه

  



  

     
                                                                                                                                            

    

 ) م٢٠٢١(أبر�ل  --٣ج -العاشرالعدد                                                                          �ة املصر�ةوا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

 

١٤ 
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 أبحاث العدد
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