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 اجلزء األول  (75العدد ) 0202  يوليو

 التاريخ اإلسالمىحبوث فى 
منى  صرىر األلال ىت حتنى  ن ايىت ال رىر  حقوق الجار في المغرب األدنى   (1)

 (م1118 – 888هى /315 - 181) الزيري 
 د/ إبراهيم السيد شحاتة عوض

الحيىىىاال امجتماصيىىىت وامةترىىىاديت لمرىىىر وأة ىىىار  المغىىىرب صلىىى   أضىىىوا  (2)
 اإلسىىىىىىىىىىىىىىىى مي مىىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىىى   م  ىىىىىىىىىىىىىىىىو  رحلىىىىىىىىىىىىىىىىت ال ىىىىىىىىىىىىىىىىي  
 ص ىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىرحم   ىىىىىىىىى  صمىىىىىىىىىر األمىىىىىىىىىوي التني نىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىى  الحىىىىىىىىى  

 م1771ه/ 1188سنت 
 د/ خير الدين يوسف شترة

ةيام ىىا حتىى  ص ىىد السىىل ا  منىى   ي)ال قو ىىات الجسىىديت فىىي سىىل نت دهلىى (5)
ل ىىىق   ىىىا  ) صقو ىىىات  م(1531 -1282هىىىى/ 732 -282محمىىىد  ىىى  ت غش

 الت  يب المؤدي للقت   نمو ًجا(
 د. هنية بهنوس نصر عبدربه

 احلديثحبوث فى التاريخ 
فىىي ضىىو  و ىىالق و الىىت  الوميىات المتحىىدال األمري يىىت واتااةيتىىا  امىىب ديايىد (1)

 1778-1777  ي يتاألمر  الم ا رات المر زيت
 د/ إسحق عزيز فريج

 دراست و القيت (1722-1732)  ال   ت الت ليميت األزهريت ف   ريتريا (3)
 د/ بدوى رياض عبد السميع

 ال يمنىىىىىىىىىت السىىىىىىىىىوريت ودورهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي الحىىىىىىىىىرب األهليىىىىىىىىىت الل نانيىىىىىىىىىت (2)
  (1773 – 1787) 

 د/ شيماء محمد صبحى عبد السالم
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 امفتتاحيت
م مدن مجلد  0202نا أن نقدم للقاريء الجزء األول من عددد يوليدو يسعد

المددددارم المذددددري ااة الملاندددد  العلميدددد  العريقدددد  علدددد  لا دددد  األذددددعد  الم ليدددد  
 والدولي .

ي تدددوذ  ددداا العددددد علددد  سدددت    دددوي  دددد التددداري  ا سددد مد وال دددديي 
تلق  أ  اي التاري  ا س مد الضوء علد  موضدوعاة مةمد    يي والمعاذر،

 ددد  قددوج الجددار  ددد الميددرذ األدنددد منددا عذددر األاال دد   تددد نةايدد  العذددر 
الزيرذ. أما ال  ي اآلخر يعرض لندا ال يدا  اتجتماعيد  واتاتذدادي   دد مذدر 
والميدددرذ ا سددد مد مدددن خددد ل مخيدددوي ر لددد  العدددي  ع دددد الدددر من  دددن عمدددر 

جد ال  ي الثالدي يعدرض لندا العقو داة الجسددي  وأنواعةدا  دد سدلين  األموي، ون
 د ل   الةند.

أمددددا أ  دددداي التدددداري  ال ددددديي والمعاذددددر  تتندددداول موضددددوعاة  يويدددد  
معاذددر ، تتنددون  ددين دور الوتيدداة المت ددد  األمريليدد   ددد اتفاايتددا لامددذ ديفيددد، 

م(. 2911-2990ا )و دددين دراسددد  وثالقيددد  لل عثددد  التعليميددد  األز ريددد   دددد أريتريددد
وتختتم األ  اي    ي يلق  الضوء عل  دور سوريا  د ال رذ األ لي  الل نانيد  

 م(2989-2979 د الفتر  )
 و د النةاي  نأمل أن يسد  اا العدد ثير   د الملت   التاريخي . 
 وعل  اهلل اذد الس يل، إنه نعم المول  ونعم النذير

 مدير اجمللة ورئيس التحرير

 ر علي حنفي()أ.د/ سح
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