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 )وقائع تارخيية( عددرس ـهـف
 م2021 يناير الثانىاجلزء   (34)العدد 

 
 الصفحة الـمـوضـــــــــــــــوع

 9 العدد   افتتاحية -

  القديم حبوث فى التاريخ

 11 تجارة التمور في مصر خالل العصر الروماني -1

إسماعيل عثمان أحمد محروسد.     

 55 اإليسفورا في مصر خالل العصرين اليوناني والروماني -2

عبد اللطيف فايز علىد    

 91 الرسم المشترك ألسماء الرجال والنساء في النقوش الثمودية -3

  أ.د.م. فايز أنور عبدالمطلب مسعود

 فجججججججي مصجججججججر خجججججججالل العصجججججججرين ال   مجججججججياسجججججججتخدامات ا شججججججججرة السجججججججن   -4
           والروماني

121 

أحمد د. محمود أبو الحسن   

  حبوث فى التاريخ الوسيط

إ ججججان سصججججر سججججال ين المماليججججك الجرا سججججة  انتفاضججججاخ الخ جججججم  فججججججي مصججججر  -5
 م(1516-1382هججججججججججججججججججججججججج  922-784)  دراسججججججججججججججججججججججججة ت  ي يججججججججججججججججججججججججة  -
 

 
161 

 د. إيمان مصطفى عبد العظيم 

 

 

دراسججججججة ت  ي يججججججة مفصجججججج ة   :ثججججججورة  رو و يججججججوو ضججججججد اإلم را ججججججور فججججججالنم -6
 الداخ ية أل داث ا 

 
203 

سهير محمد مليجي عليد/    

 257 م(1404-1394الت الف األورو ي المغولي وتداسياته )  -7

محمد حسن محمد دسوقىد/    

 313 م(641 - 284) ال يمن ية األخشاب ومنتجات ا في مصر -8

عبد الله هدية محمد مرسىد /   
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 تارخيية(رس عدد )وقائع ـهـف 
 م2021(  اجلزء الثانى يناير 34العدد )

  

ال تا ججججاخ ال اجيوجرافيججججة مصججججدرتا لدراسججججة التججججاريي ا  تصججججاد  ل م را وريججججة  -9
 ال يمن ية: دراسة في ضوء هاجيوجرافية العصر ال يمن ي األوس 

359 

مصطفى محمود محمدد.   

 

 

  حبوث فى التاريخ اإلسالمى

  فجججججي مصججججججر فجججججي العصجججججر الفججججججا مي  جججججراء القجججججران ودورهججججججم ال ضجججججار   -10
 م (1171-969ه   358-567) 

 

431 

 د. محمد أحمد أحمد إبراهيم
 

 

  التاريخ احلديثفى  حبث 

ججججججا ل  عججججججد الثججججججور   1963 – 1961مجموسججججججة الججججججدار ال يضججججججاء  -11 نموذجت
 في العال اخ المصرية المغر ية

 

501 
محمد عبد العظيم د. أسامة عبد التواب   

 549 تجارة ال ؤلؤ لمجتمع ا ماراخ فى مجال التع يم الخدماخ التى أدت ا -12

  الباحثة/ حليمة على يحيى

 579 (1946-1922الجمارك فى إمارة شرق األردن ) -13

أحمد السيد د. محمد كمال   
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  افتتاحية العدد
جامعة  –يسعد أسرة مركز البحوث والدراسات التاريخية بكلية اآلداب 

م من 2021القارئ الكريم، الجزء الثانى من عدد يناير القاهرة أن تقدم إلى 
السلسلة الدورية "وقائع تاريخية"، التي تنوع محتواها بين أفرع الدراسات 
التاريخية المختلفة، وبلغ مجمل بحوثها ثالثة عشر بحثًا، تم اختيارها بعناية 

 كبيرة.
ول حيث يجد القارئ بين يديه أربعة بحوث في التاريخ القديم تتنا

ى سبيل المثال بحث موضوعات قيمة خالل العصر اليوناني الرومانى، منها عل
جرة السنط استخدامها في مصر خالل العصرين البطلمى يحمل عنوان "ش

والرومانى" للدكتور محمود أبو الحسن، يعرض لنا مناطق زراعة أشجار السنط 
ة السنط، في مصر، وأهم الصناعات واالستخدامات التي اعتمدت على شجر 

 خالل عصرى البطالمة والرومان. 
د القارئ خمسة بحوث في تاريخ العصور الوسطى، تتناول جكما سي

موضوعات جادة خالل العصر البيزنطى، إلى جانب بحثا في التاريخ 
اإلسالمي يبين لنا دور قراء القرآن وأهم زجالهم وأعالمهم، ومدى إسهامهم 

الفاطمى، هذا إلى جانب ثالثة بحوث العلمى والحضارى في مصر في العصر 
في التاريخ الحديث والمعاصر، وسوف أترك للقارئ التعرف على باقى 
محتويات هذا العدد متمنيا أن يجد ما تصبو نفسه إليه من علم نافع ونهجا 

 سديد.
وفى الختام أقدم شكرى لكل من قدم لنا يد الدعم والمساعدة على 

 اح.مواصلة المزيد من التقدم والنج
 واهلل ولي التوفيق

 مدير المر م ورئيو ت رير المج ة
 أ.د. إيمان سامر
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