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 )وقائع تارخيية( عددرس ـهـف
 م2020 يناير الثانىاجلزء  ( 32العدد )

 

 الصفحة الـمـوضـــــــــــــــوع

 9 العدد   افتتاحية -

  الوسيط حبوث فى التاريخ

 11 م(1365-1347) ("ستقالل اال ىإمارة مولدوفا )من النشأة حت -1

عماد أحمد حامد عبد العليم/ د    

  احلديثالتاريخ حبوث فى 

دور الطريقة الصالحية المكية في تدعيم اإلسالم ومقاومة  -2

 1921 – 1896) في بالد الصومال االستعمار
 
37 

إبراهيم عبد المجيد محمد/ أ.د   

في أعقاب الحرب   المخططات األمريكية لنفط الخليج العربي -3

 العالمية األولي

 

65 

   الباحثة/ أمل عبد الله الهشام

 105 م1829-1828 العثمانية الروسية الحرب -4

 أ.د. صالح أحمد هريدى
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 تابع فـهـرس عدد )وقائع تارخيية(
 م2020 يناير الثانىاجلزء  ( 32العدد )
  حبوث فى اآلثار 

مستقلة من العصر الصفوي محفوظة في مجموعة من تصاوير  -5
 " دراسة أثرية فنية ونشر ": متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

 
141 

سامح فكري البناد.    

النقوش الكتابية الزخرفية علي المساجد العثمانية بالبوسنة  -6
 والهرسك  

 
211 

شيماء عطا محمد جالل /الباحثة   

 خالل تصاويرأنماط من قطع األثاث المخصصة للجلوس من  -7
/ ھ932المخطوطات المغولية الهندية وذلك فى الفترة من عام )

 م(1857/ھ1268م(  إلى)1526

 

 

 
271 

ھدير على عبدالعزيز سيد /الباحثة   

النص والصورة فى تصاوير قصص العشق والغرام بمدارس  -8
 دراسة أثرية فنية: التصوير اإليرانى

 
305 

  الباحثة/ وفاء عبد الحق عبد العزيز
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 افتتاحية العدد
عدد  نم الثانىيسعدني أن أقدم للقارئ المصري والعربي، الجزء 

من مجلة "وقائع تاريخية" التي يصدرها مركز البحوث  م2020 يناير
 والدراسات التاريخية بكلية اآلداب جامعة القاهرة.

 ةعو نتمو  ةداج ثو حب ةينامث هتابنج نيبحيث يتضمن هذا العدد 
 عو نتلا اذهو  ،ثيدحلا خير اتلاب رخآلاو  طيسو لا خير اتلاب قلعتي اهضعب
 .هيلإ فيضيو  ىملعلا ثحبلا ءار ثإ ىلع دعاسي

 كما يحتوي هذا العدد على مجموعة من البحوث في اآلثار
 ثيح ،ةيمالسإلا ةفر خز لاو  شو قنلاو  ريو صتلا ىف ةصاخو  اإلسالمية،

 ىلعو  دجاسملا ىف ةصاخو  ةقد نم ىمالسإلا نفلا هب زيمتي ام رهظت
 .ةفلتخملا ثاثألا عطق

وال يفوتني في النهاية أن أقدم جزيل الشكر واالمتنان، لكل من يقدم 
 مدقتلا نم ديز ملايد العون والدعم لنشاط المركز من أجل مواصلة 

 النجاح.و 
 واهلل ولي التوفيق

 ومدير التحرير مدير المركز
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 رجب سالمة عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 


