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 حمتويات 
 املؤرخ املصرى 0202يناير 

 

 الصفحة

 9 ....................................................................افتتاحية العدد

  التاريخ القديمحبوث فى 

أوضحع الجرمحن اإلجتمحعة  واإلقتصحدة  تفي ضوء كتحبحت تحكةتوس خالل   (1)
 القرن األو  المةلدي

 

كريم يدع ربيعالباحث/   11 

  التاريخ الوسيطحبوث فى 

بةن الصلةبةةن والمسلمةن تفي بلد الشحم خالل  المريلال    «تفجوة األجةح » (2)
   م(1111-1221)

 

د. محمد مؤنس عوض أ.  99 

  التاريخ االسالمىحبوث فى 

  رؤة  جدةدة: ابن األثةر: قحديح ومحديح صلح الدةن األةوبي (3)

نديالباحثة/ مريم علي مبارك الك  57 
  احلديثحبوث فى التاريخ 

اليةالالالحة االجتمحعةالالال  واالقتصالالالحدة  لمصالالالر وأق الالالحر  الم الالالر  علالالال   أضالالالواء (1)
اإلسلمي من خل  مخ و  ريل  الشالة  عبالد الالريمن بالن عمالر األمالوي 

  م1111ه/ 1111التنةلني إل  اليج سن  

 

 109 د. خير الدين يوسف شترة

 االتفحقةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحت النف ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةن إمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحرات السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحي   (5)
 1111 – 1122وبرة حنةح 

 

ــلــيـــمــان الـمــغــــنــــيـــه ســــداللـــبــد . ع  

ــــورــــــــــامــــهــــــه الـــــــداللــــبــاد عـــســـعــالباحثة/   

 

175 
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  (1161 -1111) تفي مصر  الرق القالالواتفال  التجالالحرةالال  (6)

 197 الباحثة/ سماح عبد العزيز أبو رواش 
  إلستشراق واإلستشراق اإلنجلةزي أنموذجحا (1)

البيرقرضا حسين عائشة د/   229 
 ُأْكتالالالوَبرَ  َيالالالْر ِ  ِخالالالَل َ  السُّالالالوِري   الِمْصالالالِري   التَّْنِسالالالةقِ  تِفالالالي والُمْضالالالَمرُ  الُمْعَلالالالنُ  (1)

1113 
 

يحيى حسن حسنى عمر عبد المجيدالباحث /   
 

299 

  اآلثارحبوث فى 

ت بةًقالالح  آسالالةح الوسالال    العمالالح ر الدةنةالال  تفالالي الواتفالالدة علالال  مالالداخالتالاليثةرات  (1)
-11هالالال/13-12علالال  نمالالحذ  مالالن خالالحنةتي بخالالحرل وخةالالوة خالالل  القالالرنةن 

 م11

 

 991 الباحثة/ ريهام عبد الحميد

منالذ بداةال   تف  العمح ر اإلسلمة  تف  مدةن  دلهال أثر البة   عل  الرواتفع  (11)
  العصالالالالالر المملالالالالالوك  ويتالالالالال  نهحةالالالالال  عصالالالالالر اإلمبرا الالالالالور شالالالالالح  جهالالالالالحن 

 م ( 1666- 1112هال /  1116 -511)

 

نهال ماجد محمود عبد الفتاح معن الباحثة/   
 

975 
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 االتفتتحية 
  الكريم يسعدنا أن نقدم للقاريء

لمؤرخون افي ضوء تطورات األحداث العالمية المعاصرة، اهتم 
والباحثون بالتعمق والنظر في التاريخ لالستفادة من األحداث الماضية، لفهم 

لمساهمة في التخطيط الحكيم للمستقبل وبذلك نختصر على أنفسنا الحاضر وا
العديد من التجارب ونتحاشى الخطأ السابق ونمضي قدًما نحو ما أظهره التاريخ 
مناسًبا. ومن هذا المنطلق كان الهدف من إصدار مجلة المؤرخ المصري منذ 

ي تسهم في إثراء عددها األول ودورها في تشجيع الدراسات التاريخية واألثرية الت
 المكتب التاريخية.

متضمًنا أبحاث تاريخية وأثرية في  0202ويسعدني أن اقدم عدد يناير 
شتي عصور التاريخ )القديم والوسيط واإلسالمي والحديث والمعاصر(، وكذلك 
الموضوعات المتنوعة ما بين دراسة الحضارة والجوانب السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
 اية أسأل اهلل العلي القدير أن ينفعنا جميًعا بهذا العلموفي النه

 
 رئيس حترير جملة املؤرخ املصري

 )أ.د/ سحر علي حنفي( 
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