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دللض اإلدارَ واجمللض االشتشارّ
مجــلــس اإلدارة

* رئيس اجمللس:
أ.د .ســــــــوزان القــــليني

* رئيس التحرير:
أ.د.شـعـــًد الـــــــىنــًــل

* مستشارا التحرير:
أ.د .مــصــطـفٌ مرتضٌ

أ.د .طارم ميصــىر

المجلس االستشارى

أ.د .ابتصاو علِ اإلشياوّ  /أشتاذ اللغُ الفرىصًُ وآدابَا
أ.د.إبـ راًٍه البحــــــراوٍ  /أشتــاذ اللــــــ غُ الــــ عربيُ
أ.د .أحـــند زنريا الشلل /أشتــ اذ الـتاريخ احلديث واملعاصر

أ.د .امحد عبد الرازم أمحد  /أشــ تـاذ اآلثــــ ار االشالمًُ
أ.د.حـــصــــً شـــلًـه  /أشــــــــــــــــــــتاذ اآلثــــــــار

أ.د .حياٌ نامل متىلٌ شلًناٌ  /أشتـاذ ال لغُ العربيُ
أ.د.رؤوف عـــــبد احلــ فًظ ٍالل  /أشتاذ املهتبات واملعلىمات

* مدير إدارة احلوليات
و سكرتري التحرير:

أ.د شــــرييـ ً عبد اليعًــه  /أشتـــــــاذ اللغات الشـرقـ ًـُ

أ .شــاًٍياز أمحــد حامــد

أ.د .شرييً صادم اجليدٍ /أشتـــــــاذ األرشـاد الصًاحٌ

* مساعد و التحرير :
أ .الشًناْ إبراًٍه الصـعًد

أ .د.شــــــ ىزاٌ الكلًيـــــــٌ  /أشــــــ تـــــاذ اإلعــــــــالو

أ.د صالح الديً فضل  /أشـــــ تـــاذ اللغــــــ ُ العـــربًُ
أ.د .طـــــــــارم شليب  /أشتــاذ اللغـــ ُ العــــــــــــربًُ
أ.د  .عبد اخلـــ الل ذلند الشني  /أشتـــــــــــــــاذ التاريخ
أ.د عــــــلٌ لًـــــــلُ  /أشتـاذ عــــــــله االجــــــــــتــــــــناع
أ.د.علًُ حيفٌ /أشتــــــــــــــــاذ احلضارَ االوروبًُ
أ.د .فًصل بدير عىٌ  /أشــــــتــــــــــاذ الفــــلــــــــصفُ
أ.د.ذلند شًد خلًل  /أشتـــــــــــــــاذ علـــــه اليفض
أ.د.ذلــــــنىد عـــــىده  /أشتــــاذ عــــــــله األجــــتـــنـــــاع
أ.د .مصــطفٌ رياض ذلنىد  /أشـــتــــاذ اللـــغــُ األجنلًسيُ
أ.د .مـــــــيـٌ صــــفـــىت  /أشــــتـــــاذ الــــــــــدرامــــــــا
أ.د ىبًل شًد إمبابِ /أشــــــــــــــتاذ اجلغرافًا
األمساء مرتبة هجائياً
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قيمة االشرتاك
االشتراك الفصلى

األسعار

االشتراك السنوى

أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 35جنيهاً مصرياً للعدد الواحد

 280جنيه مصري

أفراد (داخل مصر)

 70جنيهاً مصرياً للعدد الواحد

 560جنيه مصري

مؤسسات (داخل مصر)

 80جنيهاً مصرياً للعدد الواحد

 640جنيهاً مصرياً

مؤسسات (خارج مصر)

 40دوالراً أمريكياً للعدد الواحد

 320دوالراً أمريكياً

أفراد (خارج مصر)

 25دوالراً أمريكياً للعدد الواحد

200دوالر أمريكي

لمزيد من المعلومات :ت  73415862فاكس 73418822
أو ( )85748537224سكرتير التحرير
رسوم النشر  :تسدد رسوم التحكيم والمراجعة عند تسميم البحث.
التكمفة

المشتركون

تكمفة الصفحة الواحدة

رسوم التحكيم والمراجعة
والمصروفات اإلدارية

أعضاء الكمية

من خارج الكمية

من خارج الجمهورية

 58جنيهات

 78جنيهات

 58دوالر أمريكي

 818جنيهاً مصرياً

 818جنيهاً مصرياً

 578دوالر أمريكي

قا ١ُ٥احملتٜٛات
قائمة احملتويات

قواعد النشر
البحوث والدراسات العربية

املـوضــــــــوع

 زيساٍ عاّ  ّ2001بايذٚي ١ايبٝسْط ١ٝف ٢ضَ ٤ٛا شذً٘ املؤرخ ايبٝسْطَٝ ٢خا ٌٝ٥أطايٝاطٝض ف ٢تارخي٘
........................................................................................آَاٍ ساَذ زٜإ
 اقتضاد شَٛر يف قاْ ٕٛاملًو أٚرمن(ٛدراش ١تارخي)١ٝ
....................................................................................رٜٚذ ٠فٝضٌ َٛش٢
 اْجرٚبٛيٛدٝا ايعٓف يف اجملتُع ايعراق ٞايكذٚ ِٜاحلذٜح (حماٚي ١أْجر - ٚتارخي)١ٝ
.......................................................................................زٜٓب حمُذ صاحل
 سرن ١ايتٓضري ايفرْص ١ٝيف اجلسا٥ر ()2381-2310
....................................................................................ظعٛب ناٌَ ْضٝف
 ايفرٚمُ يف ايتَّرانٝبِ اي َّٓشِٚ ١ِ َّٜٛاال ِْشِرافُ يف املعٓ٢
...............................................................................عبذايفتاح حمُذ عبٛش
َٛ قف ايهٜٛت َٔ ايالد٦ني ايفًصطٝٓٝني ()ّ1021 -2833
...............................................................................فاحل فٗذ ٖاد ٟايذٚشرٟ
 سرب سسٜرإ ٚ ّ2807آثارٖا عً ٢اجملتُع األردْٞ
.....................................................................................فتش ٞحمُذ درادن١
 صٛر َٔ االْسٜاح يف ظعر ابٔ عَبذ ٕٚايَٝابُرٟ
..............................................................................إبرآَٖ ِٝضٛر ايٝاشني
 أشًٛب ايتَّعذّب يف ايعرب ١ٝرؤ ١ٜدذٜذ٠
.................................................................................باشِ ْٜٛض ايبذٜرات
 املٛظح ايضٛيف بٝـٔ دالي ١ايرَس ٚاملٛشٝك ٢ايًفظ١ٝ
...............................................................................عبذ املٓعِ عسٜس ايٓضر
 املذارط احلذٜج ١يف تفصري ايكرإٓ ايهر ِٜدراش ١يف ايٓعأٚ ٠املٓٗر
..........................................................................عً ٞحمُّذ عً ٞظفٝل ايعٝخ
............................................................................صرب ٜ٘عً ٞصاحل اجلبٛرٟ
 أمسا ٤ايعرنات ٚاملضاْع يف املٓطك ١ايضٓاع ١ٝاألٚىل باإلمساع ١ًٝٝدراش ١يغ١ٜٛ
.....................................................................أمحذ عبذ ايرمحٔ حمُذ إدرٜض
 دٚر ايتفهو األشر ٟيف دٓٛح اإلسذاخ (حبح َٝذاْ ٞيف دا٥ر ٠إصالح اإلسذاخ يف بغذاد -ظارع املصبح (
.........................................................................................دٜٓا داٚد حمُذ
.......................................................................................عٗٛد دبار عبريٙ
 دٚر اخلذَ ١االدتُاع ١ٝيف َعاجلَ ١عهالت ايٓفٛر االدتُاع ٞيًُراٖكٝـٔ
َ.....................................................................................رٚز َظٗر عباط
 نبار ايصٔ بٝـٔ االشا ٚ ٠٤االسصإ (دراشَٝ ١ذاْ ١ٝيف َذ ١ٜٓبغذاد)
َٝ.....................................................................................صِ ٜاشني عبٝذ
 احلرَإ ايعاطفٚ ٞعالقت٘ ببعض املتغريات يذَ ٣صتعًُ ٞايفٝض بٛى َٔ طًب ١داَع ١بغذاد
ٜ...............................................................................امسني دردٝض ْٜٛض
 اإلظهايٝات ايٓظر ١ٜيف دراش ١ايطبكات ايطبك ١ايٛشط ٢منٛرداّ
.........................................................................................أمحذ أْٛر حمُذ
 اخلذ ٟٜٛعباط سًُ ٞايجاْٚ ٞدٚر ٙايصٝاش ٞيف َضر 2825-2381
.....................................................................................اميإ عبذاهلل محٛد
َ ايِعًَِّ ُ١اي َّٓشِ َِ ١ُ َّٜٛب َِٔٝا ِيخًَِٚ ٌِٝايُّٓشَاِ٠؛ ( ُر ِؤِ َٗ ََِٓ ْ١َٜذ ١ْ َّٝفِ ٞضَ ِ٤ِٛايذَّرِطِ ايًُّغَ ِِّٟٛا ِي َشذِٜحِ)
...............................................................................أظرف حمرٚط ْٛر زاٖر
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