
 
 

 رلهــخ
 ادلـإعر انؼغثــٙ
 مجلةىرلموةىمحكمة

 ٚظضعْب احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْغح

 و 0202أكزٕثغ  -ٔانؼشغٌٔ  انؼضص انضبيٍ
 -(األٔل  اجملهض) -

 

 رغؿم ثبؿى  دمجٛغ ادلغاؿال
 األؿزبط انضكزٕع عئٛؾ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْغح

ظغيمغ األَشغخ ٗ انضبيٍ  -: يضُٚخَ  ٙ 12  -احل َٔا  سهف يضعؿخ انظضٚك  – شبعع فإاص ثض
 220 -20 -00002221فبكؾ:    - 220 -20 -00002222رهٛفٌٕ:  

 يٕلغ اجملهخ ػهٗ ثُك ادلؼغفخ ادلظغٖ
https://hja.journals.ekb.eg/ 

abhistoryso@hotmail.comar : Email 
                               سهف يضعؿخ جغٍٚ ْبٚزؾ -ؿُرتال انزجًغ  ثؼض  –انزجًغ األٔل     :يمغ ادلإدتغاد

www.arabhistoryso.net 
 (9452/1225: )على اإلٚضاع
 (ISSN)( 2288-2535)  :انرتلٛى انضٔيل

https://hja.journals.ekb.eg/
https://hja.journals.ekb.eg/
mailto:%20arabhistoryso@hotmail.com
mailto:%20arabhistoryso@hotmail.com


 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 0202األٔل:  اجملهض ( 00)  انؼضص  - رلهخ ادلإعر انؼغثٙ

 - 2 - 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ـةىالمـؤرخىالعربيذـروطىنذرىالبحـوثىفىىمجل

 .أن يكون عضوا باتحاد المؤرخين العرب .1
 وما يزيد يحاسب بالورقة. ورقة( 03)فى حدود عدد صفحات البحث  .2
 (.61واليوامش السفمية بنط ) (63( بنط )Simplified Arabicالخط :) .0
  ، أو فالشة.CD+ نسخة عمى سي دي  يقدم البحث من نسختين ورقيتين .1
 تين )العربية واالنجميزية( فى حدود ورقتين.بالمغ يهشض نهجذشيكتب  .2
 سـداد رســوم التحكيم والنشر بالمجمــة بإدارة االتحاد. .3
 المجمة غير ممزمة بإعادة البحوث الى أصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. .4

ىادــووةىاالتحــاالذتراكىفىىرضىىروطــذ
 ) فى التاريخ أو اآلثــار(. وراهـــكتدالحصول عمى ال .6
 .ممئ استمارة العضوية -( صورة شخصية2عدد ) .2
 سـداد الرسوم المقـــــــــــررة. .0

ِ انضٔعٚخ ئىل أ٘ نغخ أسغٖ،               ال ٚـًخ ئعاللب                                                  ثرتمجخ ْظ
                                                     أٔ ئػبصح ئَزبط أٔ عجغ أٔ َمم أٔ ختؼٍٚ أ٘ جؼء يُٓـب ػهـٗ 
                                                    أٚخ أَظًخ اؿرتجبع ثأ٘ شكم أٔ ٔؿٛهخ، ؿـٕاء انكرتَٔٛـخ أٔ 
                                                  يٛكبَٛكٛخ أٔ غريْب يٍ انٕؿبئم صٌٔ احلظٕل ػهٗ يٕافمخ 

ىإدارةىىاتحادىالمؤرخونىالعربىى                    كزبثخ سغٛخ يـجمخ يٍ: ى ى ى ى ىى ى ى ى ى ى ى ى ىى ى ى ى ى ىىى ى ى ى   .ى
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 رلهــخ
 ادلـإعر انؼغثــٙ

 ( مجلةىرلموةىمحكمةى)
 ٚظضعْب احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْغح

 

ىرئوسىمجلسىاإلدارةى
ٗ احلغٚغ٘ ًـض ػٛـ  أ.ص.زل
 عئٛؾ احتبص ادلإعسني انؼغة

 حجبيؼخ ادلُظٕع -األؿزبط ثكهٛخ اٜصاة 
 

ىرئوسىالتحرور
 ػثٛـضح زلًض ػغـبأ.ص.

 ثبحتبص ادلإعسني انؼغة انضمبيفيـئٕنخ انُشبط 
 جبيؼخ دهٕاٌ -أؿزبط ثكهٛخ اٜصاة 

 

ىهوئةىالتحرور
ْٛى ًٕص ئثغا ٙ زل ٛف  بو االحتـبصـأيني ػ   أ.ص. ػف

 ضٔقــأيٛــٍ انظُ   .ص. دبيــض ػٚــبٌ غبَــىأ
ٕنخ    ض طربحـــأ.ص. ػفـبف ؿـٛ   ـئ  ؼبيخانؼاللبد اني

 
ىدكرتاروةىالتحرورى

 ػجضانؼؼٚؼ ًْبوأ. 
 زلًــٕص حيٛــٗأ. 
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 انغؤٚـــخ
                                                        السعي لتحقيق الريادة في النشر العممي المتميز في المحتوي 

                                                           والمضمون والتأثير والمرجعية في مجاالت الوطن العربي وأقطاره.
     

 انغؿبنــخ
         فـي مجـاالت                                               نشر البحوث العمميـة اصصـمية والرصـينة والمبتكـرة

                                                         الوطن العربي وأقطـاره فـي مجـاالت اختصـاص المجمـة وفـق المعـايير 
                                                              ً والقواعد المينية العالمية المعمول بيا في المجالت المحكمة دولياً.

 
 األْــضاف

  .نشر البحوث العممية اصصيمة والرصينة والمبتكرة                                               
  إتاحــة المجــال أمــام العممــاء والبــاحثين فــي مجــاالت اختصــاص                                                    

                                              التاريخ، عمى المسـتوي المحمـي والقميمـي والعـالمي           المجمة في 
نتاجيم العممي.                                 لنشر بحوثيم وا 

  ــــة لمســــادة اصســــاتذة ــــار اصســــاتذة وأبحــــاث الترقي                                                      نشــــر أبحــــاث كب
                                                             المساعدين والسادة المدرسين بمختمف الجامعات المصرية والعربية.

    تشــجيو ونشــر مختمــف البحــوث المتعمقــة بالدراســات التاريخيــة                                                     
      ربي.          لموطن الع

  الســـيام فـــي تنميـــة مجتمـــو المعرفـــة فـــي مجـــاالت اختصـــاص                                              
                                                    المجمة من خالل نشر البحوث العممية الرصينة والمتميزة.
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 اذلٛئخ االؿزشبعٚخ ادلظغٚخ

 انٕظٛفـــــخ االؿــــى و

 عئٛؾ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْغح ض ػٛـٗ احلغٚــغ٘ــزلًأ.ص. 1
 ُظــٕعحجبيؼخ ادل -األؿزبط ثكهٛخ اٜصاة 

 أيني ػبو احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْـغح ىـػفٛفٙ زلًٕص ئثغاْٛأ.ص. 0
 جبيؼـخ ثُٓـــب –أؿزــبط ثكهٛـــخ اٜصاة 

 أيني ػبو انظُضٔق ثبحتبص ادلإعسني انؼـغة  ـض ػٚــبٌ غبَـــىـأ.ص.دــبي 3
 جبيؼخ انمبْــــغح -أؿزــبط ثكهٛخ اٜصاة 

ٗ ثبحتبص ادلإعسني انؼغة  ــبػثٛــضح زلًض ػغــــأ.ص. 5 ٕنخ انُشبط انضمبف  يـئ
 جبيؼخ دهــــــٕاٌ -أؿزــبط ثكهٛخ اٜصاة 

ٕنخ انؼاللبد انؼبيخ ثبحتبص ادلإعسني انؼغة ػفبف ؿٛض زلًض طجـغحأ.ص. 4  يـئ
ٛخ  ـَب خ انضعاؿبد اإلَ  جبيؼخ األػْغ  -أؿزبط ثكٛه

 ادلإعسني انؼغة  احتبص رلهؾ ئصاعح ػضٕ عأفذ غًُٛٙ انشٛـــزأ.ص. 9
 جبيؼخ انؼلبػٚك -أؿزــبط ثكهٛخ اٜصاة 

 يـئٕل ادلكزجبد ثبحتبص ادلإعسني انؼغة أشغف زلًض يإَــــؾأ.ص. 0
ٚغ يغكؼ حبٕس انشغق األٔؿظ  جبيؼخ ػني  ذيؾ  -يض

 ػضٕ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْــغح ضـــــــعبعق يُظٕع زلً.أ.ص 0
 ػني ذيؾ جبيؼخ –أؿزبط  ثكهٛخ اٜصاة 

ــض أ.ص. 2 ًـ ؼى زل ٖ ػجضادُل  ػضٕ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْــغح محض
 أؿزبط انزبعٚز اإلؿاليٙ ٔاحلضبعح 

 كهٛخ اٜصاة جبيؼخ اؿكُضعٚخ
 ػضٕ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْــغح ئديبٌ زلًض ػجضادلُؼى ػبيغأ.ص. 12

 جبيؼخ انمبْغح -بط ثكهٛخ اٜصاة ــأؿز
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ىزشبعٚخ انضٔنٛخاذلٛئخ االؿ
 انٕظٛفـــــخ اجلُـٛخ االؿــــى و
ـبص ادلإعسني انؼ ؿؼٕصٖ ئمسبػٛم زلًض انجشـغٖأ.ص. 1 ؾ احت ــَبئت عٛئ  غة ـ

       ؿبثمبخ اجلــــٕف يضٚـــــغ جــبيؼـــــ
 ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  ؿؼٕصٖ أمحـض ػًــغ انؼٚهؼـٙأ.ص. 0

ٔا ٛبدخ  ٛخ اـن ـبعأؿزبط ثكه  جبيؼخ ادلهك ؿؼٕص-ٜـص
ٍ زلًض ادلؼُٚٙ 3 ٛى ث  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  ؿؼٕصٖ أ.ص.ئثغْا

 أؿزبط ثكهٛخ انؼهــٕو االجزًبػٛــــــخ 
  جبيؼخ اإليبو زلًض ثٍ ؿؼٕص ثبنغٚبع

َبطغ ؿبمل احلجــٙأ.ص. 5 ٛبح   ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  كٕٚزٛخ د
 جبيؼخ انكٕٚـــذ –ٛخ اٜصاة ثكهأؿزبط 

ُٚٙ أ.ص.ػهٗ يُظٕع آل شٓبة 4  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  حبغ
 َبئت عئٛـــؾ جبيؼــخ انجذغٚــــــٍ

ٕع زلًض ثٓجذ انمجٛـٙأ.ص. 9 ــ  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  ٖؿ
  ؿبثمب –زلبضغ جببيؼــخ دهــتأؿزبط 

 ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  جؼائغٚخ ٕع ــــــَجٛهخ ػجضانشكأ.ص. 0
 .0جببيؼـــخ اجلؼائـــغ أؿزبط 

 ػضٕ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْــغح ؿؼٕصٖ ػجضاهلل ؿؼٛض انغبيضٖأ.ص.  0
ؿغٗ ٕع إن ٚؼخ -أؿزبط انؼظ ٛخ انشغ  جبيؼخ أو انمٖغ  -كه

ٍ زلًض االَظبعٖ 2  دلإعسني انؼغة ثبنمبْــغحػضٕ احتبص ا ؿؼٕصٖ أ.ص. ػجضانغمح
 جبيؼخ ادلهك ؿؼٕص –أؿزبط ثكهٛخ اٜصاة 
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 مجمة المؤرخ العربى مجمة تاريخية بحتة، تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاىرة. .6
تستيدف المجمة إظيار الحقيقة التاريخية لموضوع محدد صافية نقية، بعيدة عن أي  .2

 تيارات سياسية أو عقائدية.
لتي تنشر فييا محكمة، تعبر عن وجية نظر أصحابيا، وىيئة التحرير غير البحوث ا .0

 مسئولة عما يرد من آراء عممية.
         ً      ً                                                            تصدر مؤقتا  سنويا  في أكتوبر من كل عام، عمي أن تصميا البحوث المقدمة لمنشر في  .1

 كل عدد في موعد غايتو نياية شير فبراير من نفس العام.
يضاحات بالحبر الصيني عمي ورق الرسم، قابمة تعد الخرائط والرسوم وغيرىا من ال .2

 لالستنساخ المباشر.
يشترط أال يكون العمل المقدم قد سبق نشره، أو قدم لمنشر في أية جية أخري، ويكتب  .3

             ً                                                          الباحث تعيدا  بعدم تقديمو لمنشر في أي جية أخري بعد قبولو لمنشر بالمجمة.
ــــل.ال ترد أصول اصعمال المقدمة سواء قبمت لمنشر أ .4  و لم تقبــ
                                  ً                   ً                   البحث في رأس الصفحة اصولي، متبوعا  باسم المؤلف مقرونا  بوظيفتو وجية عممو. عـنوانيرد  .5
 ترتب اليوامش والتعقيبات التفصيمية بترقيم موحد في نياية العمل. .6

 يراعي في إعداد قائمة المراجو ما يمي:  .63
 المراجعين، متبوعة بعنوان   أو  تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أ(  )  

 ثم مكان النشر ثم اسم الناشر، ثم تاريخ النشر، مو بيان الطبعة. الكتاب       
 الدوريات تبدأ باسم صاحب المقال، ثم عنوان المقال، ثم اسم الدورية، ثم رقم مقاالت   )ب(  

 و فييا المقال.المجمد والعدد والمجمة وتاريخو، ثم أرقام الصفحات التي يق       
 )جـ(  الرسائل الجامعية يتم تسـجيل اسم صاحب الرسالة، وعنوانيا، والجامعة التي أجازتيا،   

 واسم المشرف، وتاريخ الجازة.        

 هــخاجمل ْـظِ
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 احملزٕٚــبد

 ص االؿــــى  ادلٕضــٕع و
 12 ٗ احلغٚغ٘زلًض ػٛـأ.ص.ى(رئيس اتحاد المؤرخين العربى) كهًخ االفززبح أ
ـبأ.ص.ىاد(ــتحاال  تحريـر مجـمة رئيس)ىانزذغٚغ  كهًخ ة ٛـضح زلًـض ػغـــ  10 ػث
 15 اتحادىالمؤرخونىالعربىالدادةىأرضاءىمجلسىاإلدارةىأدماءى جـ
 14 لهذاىىالعددىالدادةىاألداتذةىالمحـكمونىأدماءى ص
 صٔع ادلغأح يف يُٓخ انـمبٚخ  1

 انؼظٕع انزبعخيٛخػرب 

ؿؼٛض  ٌص. جٛٓب
 انغاجذٙ

19 

0  ٙ األصٚغح ادلـٛذٛخ يف ػظغ اخلهٛفخ انفبعً
 احلبكى ثأيغ اهلل

ٙ ئيجبثٙ  31 ص. زلًض فًٓ

ٓٛبعِ يف انمغَني  3 يُٛبء اجلبع اضًذالنّ َٔا
 اخلبيؾ ٔانـبصؽ اذلجغٚني

ٙ ػشغ ادلٛالصٚني  احلبص٘ ػشغ ٔانضبَ

 
 ػالء زلًض ػجض انغُٙص. 

09 

 يإطَٕ احلغو ادلكٗ 5
 ًهٕكٗفٗ انؼظغٍٚ األٕٚثٗ ٔادل

أ.ص. شهىب ئثغاْٛى 
 ئثغاْٛى اجلؼٛضٖ

100 

ِ يف انظغاع  4 ٍ سلبضخ ٚؼمٕة ٔأصغ دظ
ٙ اإلؿاليٙ  انظهٛج

ص. دجبػ٘ ػجض ادلُؼى 
 ؿهًٌٛب

191 

 سظبئض انكزبثـــخ انزبعخيٛــــخ ادلشـــرتكخ 9

 ػُض اصُني يٍ يإعسٙ انجالط ادلٕدض٘

 

ـبصل حيٛٗ ػجضادلُؼىص.  059 ػـ

0  ُٙ
 
   األنمبة ٔانك
 
 يف انؼظغ ادلًهٕكٙ           

 يٍ مسبد انُفٕط ٔانـهغخ يف يظغ
ٙ يغؿٙ خَؼً .أص  029 ػه
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 يٕاعص ادلٛبِ يف ئفغٚمٛخ 0
 يٍ سالل عدهخ انزجبَٙ يف انمغٌ
 انضبيٍ اذلجغ٘/انغاثغ ػشغ ادلٛالص٘

ص/ ػجض احلهٛى ػهٙ 
 عيضبٌ صٔٚى

351 

ٍ سالل كزبثّ 2 ب ي
 
ٍ ؿجبط يإعس               اث
 
              

ٍ ؿجبط  طضق األسجبع ادلؼغٔف ثزبعٚز اث
ًبء ؿٛض كبيم  ص/ ا نشٛ

 زلًض

300 

ٔانُٓضخ يف 12  يظغ ٔعلخ انُٛم 
ُبثغ  نزٕعني انٕٛٓص يفٙ )ادلشغٔع انربٚغَب ي

ٕائٛخ  انُٛم االؿز

أمحض ػجض انضاٚى زلًض أ.ص. 
 دـني

 

551 

ٙ يٍ احلغكخ انٕعُٛخادل 11  ٕلف األيغٚك
 (1290-1245ـٙ )ضض االدزالل انفغَ اجلؼائغٚخ

م ٖ زلًٕص َٚب  423 ص. ْض
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ىكلمةىاالفتتاح
 زلًض ػٛـٗ احلغٚــغ٘ .ص.أ

 عئٛؾ احتبص ادلإعسني انؼغة 
 

 
                                                                             رغم تعدد مجاالت الدراسات التاريخية وا صدار المجالت العممية والثقافية عمى مستوى 

د المؤرخين العرب                   يصدرىا سنوي ا اتحا التي( رلهخ ادلإعر انؼغثٙ) مصر والعالم العربي، إال إن
حيث إنيا تتصدر ىذا  بالقاىرة كانت وال تزال في صدارة ىذه المطبوعات والصدارات التاريخية،

بما ليا من مكانة عممية عظيمة عمى مستوى الوطن العربي، وثقل تاريخي كبير يقوم  المشيد
لكبار العمماء عمى توثيق اصحداث التاريخية وحفظيا، وذلك عن طريق اصبحاث التي تحتوييا 

والمؤرخين ورواد دراسة التاريخ في العالم العربي، ومنذ أن صدر أول عدد ليذه المجمة عام 
والتاريخية  لواجبة، ورصدىا لألحداث السياسية                  ً                  م، وىي ممتزمة دائم ا بالعمق والجدية ا6662

سيــب  (.والسالمية –والحديثة –والوسطى –القديمة العصورفي شتى ) ابـ         دقة وا 
  ):تعالىاهلل ل يقو 
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     .28فاطر سورة (    

من ىذا المنطمق، استشعر اتحاد المؤرخين العرب ضرورة االىتمام بالدراسات 
التاريخية  والحضارية، ودوره الكبير في ىذه الفترة لمقيام بواجبو نحو مواكبة اصحداث 

ة وتشجيو وتحديث الدراسات التاريخية واصثرية التي تسيم في دعم التاريخية والثقافي
 أواصر الوحدة العربية وتماسكيا.

، م2323ن مجمة المؤرخ العربي لعام العدد الثامن والعشرين مويسعدني أن أقدم ىذا      
           ً                                                                  متضمنا عدد ا من اصبحاث التاريخية المتنوعة لعدد من أساتذة التاريخ بشتى عصوره: 

ما بين حضارة  لمعاصرة. وكذلك في تخصصات متنوعةوالوسيطة، والحديثة، وا يقة،العت
  مصر والشرق القديم، أو التاريخ اليوناني الروماني، أو التاريخ والحضارة السالمية.
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وال شك إن جيود السادة الزمالء من أساتذة التاريخ في عدة جامعات مختمفة 
ا جيو  ً       عمى مستوى الوطن العربي، وأيض  بالقدر  –د السادة الباحثين اصفاضل؛ توخت                            

أن تكشف وجو الحقيقة دون تحيز أو ميل مو أي غرض أو اتجاه يتنافى  –الممكن 
مو عدالة الرصد والتاريخ في المصادر التاريخية ليخرجوا بمجموعة من اصبحاث 

لمام وافر، وس عة                                                                          المتميزة بموضوعات مختمفة متنوعة، عبروا فييا عن فكر عميق، وا 
                 ً                                      إطالع، أبيرت كثير ا من أرباب الفكر ورواد دراسة التاريخ. 

 بحثا 32 قدمواو  شاركوا الذين والباحثين الزمالء جميو أشكر أن ييمني النياية وفى
 بالشكر اتوجو كما ،م2366لعام  (ٔاجلغغافٛني انغدبنخ كزبثبد يف انؼغثٙ انٕعٍ)المؤتمر ىذا في

 من أكثر وقد تجاوزا العظيم المؤتمر ىذا حضروا الذين واصعضاء الزمالء جميو الى ايضا
 .جميعا ليم وتقديري شكري..  من أعضاء االتحاد والضيوف اصعزاء شخصا 023

 بيذا العمم. جميعا المزيد من التوفيق والسداد، وأن ينفعنا لكم نسأل اهلل العمي القدير
 زلًض ػٛـٗ احلغٚــغ٘ .ص.أ

 عئٛؾ احتبص ادلإعسني انؼغة
 و0202رب  َٕفً
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 انزذغٚغ كهًخ

 تسود ظروف ظل في العربي المؤرخ مجمة من الجديد العدد يصدر
 فمم الثقافية اصنشطة وخاصة والعممي، الثقافي المجال عمى وأثرت العالم

 اهلل بإذن سنقوم ولكننا الشيرية، الندوات استكمال العام ىذا نستطو
 م وذلك2323 ديسمبر رشي اعتبارا من الندوات لنشاط النشاط باستعادة

 المعرفة بنك إطار في نقمت المجمة فإن وكذلك كونفرانس، الفيديو عبر
 الندوات ممخصات فإن كذلك، النجاز، سرعة عمى يساعد وىذا المصري،
 . الطريقة بنفس ذلك بعد ستصدر

 وعن الزمنية الفترات عبر بنا وتطوف مجمدين في ستصدر والمجمة
 السالمي التاريخ إلى القديم العراق تاريخ تتناول أبحاث في القادات
 تاريخية دراسة إلى المرأة دور إلى الفاطمي العصر في اصديرة عن والوسيط

 والمباس الطعام وعن االجتماعية الحياة تناول ما سواء الرحالت، كتب عن
 بطوطة ابن وصف خالل من دمشق ومدارس قايتباي اصشرف عيد في

 انتقاال والممالك المسالك كتاب خالل من بالمغر  بالد في واصسواق والسمو
 القاىرة بين فارتيما دي لودفيكو اليطالي المستشرق كرحمة الحديث لمتاريخ

 العصر في اصوربيين الرحالة كتابات في تونس مدينة أسواق ودمشق،
 أمين رحمة في اليمنية المتوكمية لممممكة السياسية اصوضاع إلى العثماني
 ثم الفترة أحداث عن عيان لشاىد واقعية صورة تعكس تفالرحال الريحاني،
 الييود وعن الجزائر، في الوطنية الحركة من أمريكا موقف عن دراسات
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 بالقراءة جديدة شاممة موسوعة فيي االستوائية، النيل منابو في وتوطينيم
 الثقافي النشاط لنعاود الجائحة تنتيي أن ونرجو والفائدة، المعمومة متنوعة

 الوقت نفس في اللكترونية االتصال وسائل جميو االتحاد ويوفر اشر،المب
ً   قائم ا، العممي التواصل ليظل  . لمقارئ مقبوال   ً  جيد ا قدمنا قد نكون أن ونرجو    

 اجملهـخ . ْظِ ٔيف اخلزبو َأيم أٌ َزهمٗ آعائكى ٔيمرتدبركى إلصغاء

  ،،،ٔاهلل ٔيل انزٕفٛك

ىرئوسىالتحرورىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهوئةىالتحرورىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
                       أ.ص. ػثٛـضح زلًـض ػغــب                                                         أ.ص. دبيــض ػٚــبٌ غبَــى   

      ض طربح   ـــ              أ.ص. ػفـبف ؿـٛ
ْٛ ًٕص ئثغا ٛٙف زل   ى  ــ                      أ.ص. ػف
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ىالدادةىأرضاءىمجلسىإدارةىاتحادىالمؤرخونىالعرب
 ــــخانٕظٛفـ اجلُـٛخ االؿــــى و
ٗ احلغٚغ٘ـأ.ص.زلً 1  ثبنمبْـغح –عئٛؾ احتبص ادلإعسني انؼغة  يظٖغ ـض ػٛـ

 جبيؼخ ادلُظــٕعح -األؿزبط ثكهٛخ اٜصاة 
ٍ امسبػٛم أ.ص. 0 ٕصٖ زلًض انجشغٖث ؾ احتـبص ادلإعسني انؼغة  ؿؼ ْغح  -َبئت عٛئ  ثبنمب

        ؿبثمب يضٚـــــغ جــبيؼــــــــخ اجلــــٕف
ٛف 3 ٛىأ.ص.ػف  ثبنمبْغح -أيني ػبو احتبص ادلإعسني انؼغة يظٖغ ٙ زلًٕص ئثغْا

 جبيؼـخ ثُٓـــب –أؿزــبط ثكهٛـــخ اٜصاة 
 أيني انظُضٔق ثبحتبص ادلإعسني انؼـغة  يظٖغ أ.ص.دــبيــض ػٚــبٌ غبَـى 5

 جبيؼخ انمبْــــغح -أؿزــبط ثكهٛخ اٜصاة 
ٕنخ اُن يظٖغ ػثٛـضح زلًض ػغــــبأ.ص. 4 ـئ  ثبحتبص ادلإعسني انؼغة  انضمبيفشبط ي

 جبيؼخ دهــــــٕاٌ -أؿزــبط ثكهٛخ اٜصاة 
ٍ ػً أمحـضأ.ص. 9 ٕصٖ غ انؼٚهؼٙث  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  ؿؼ

ٛخ  ٜصأؿزبط ثكه ٔا ٛبدخ  ٕص -بعــاـن  جبيؼخ ادلهك ؿؼ
ٚخ أ.ص.ػفبف ؿٛض زلًض طربح 0 ٕنخ انؼاللبد انؼبيخ ثبحتبص يظغ  ادلإعسني انؼغة يـئ

خ  ـبَٛ خ انضعاؿبد اإلَ غ  -أؿزبط ثكٛه  جبيؼخ األْػ
0 ُٙٚ ٍ زلًض ادلؼ ْٛى ث ٕصٖ أ.ص.ئثغا  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  ؿؼ

 أؿزبط ثكهٛخ انؼهــٕو االجزًبػٛــــــخ 
  جبيؼخ اإليبو زلًض ثٍ ؿؼٕص ثبنغٚبع

 احتبص ادلإعسني انؼغة  ػضٕ رلهؾ ئصاعح يظٖغ عأفذ غًُٛٙ انشٛــزأ.ص. 2
 جبيؼخ انؼلبػٚك -أؿزــبط ثكهٛخ اٜصاة 

ُٚٙ أ.ص.ػهٗ يُظٕع آل شٓبة 12  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  حبغ
 َبئت عئٛـــؾ جبيؼــخ انجذغٚــــــٍ

 يـئٕل ادلكزجبد ثبحتبص ادلإعسني انؼغة يظٖغ أشغف زلًض يإَـؾأ.ص. 11
ٚغ يغكؼ حبٕس انشغق األ  جبيؼخ ػني  ذيؾ  -ٔؿظيض

ـــٕع أ.ص. 10 ـــ ٛهـخ ػجضانشكـ ٚخ َج  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  جؼائغ
 . 0جببيؼـــخ اجلؼائـــغ أؿزبط 

َبطغ ؿبمل احلجٙ 13 ٛبح  ٛخ أ.ص.د ٚز  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  ٕك
 جبيؼخ انكٕٚـــذ –ثكهٛخ اٜصاة أؿزبط 

ٕٖع انمجٛـٗذ زلًض ثٓجأ.ص. 15  ػضٕ رلهؾ ئصاعح احتبص ادلإعسني انؼغة  ؿــ
  ؿبثمب –زلبضغ جببيؼــخ دهــتأؿزبط 
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ىالمحكمونىىاألداتذةىالدادة
 انٕظٛفـــــخ االؿــــى و

 عئٛؾ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْغح غ٘ــزلًض ػٛـٗ احلغٚأ.ص. 1
 ٕعحــجبيؼخ ادلُظ -األؿزبط ثكهٛخ اٜصاة 

 غحبو احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْـأيني ػ زلًٕص ئثغاْٛى ػفٛفٙأ.ص. 0
 خ ثُٓـــبـجبيؼ –خ اٜصاة ـــبط ثكهٛــأؿز

 غة ـأيني ػبو انظُضٔق ثبحتبص ادلإعسني انؼ ىـــدــبيـض ػٚــبٌ غبَأ.ص. 3
 غحــــجبيؼخ انمبْ -بط ثكهٛخ اٜصاة ــأؿز

شبط انضم بـــػثٛــضح زلًض ػغـــأ.ص. 5 ٗ ثبحتبص ادلإعسني انؼغة يـئٕنخ اُن  بف
 ٕاٌــــــجبيؼخ ده -بط ثكهٛخ اٜصاة ــأؿز

 يـئٕنخ انؼاللبد انؼبيخ ثبحتبص ادلإعسني انؼغة غحـػفبف ؿٛض زلًض طجأ.ص. 4
ٛخ  ـَب خ انضعاؿبد اإلَ  جبيؼخ األػْغ  -أؿزبط ثكٛه

 يـئٕل ادلكزجبد ثبحتبص ادلإعسني انؼغة ؾــــأشغف زلًض يإَأ.ص. 9
ٚغ ي  جبيؼخ ػني  ذيؾ  -غكؼ حبٕس انشغق األٔؿظيض

 احتبص ادلإعسني انؼغة رلهؾ ئصاعح ػضٕ  فذ غًُٛٙ انشٛزأأ.ص. ع 0
 ؼلبػٚكجبيؼخ ان -بط ثكهٛخ اٜصاة ــأؿز

 ػضٕ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْــغح ئديبٌ زلًض ػجضادلُؼى ػبيغأ.ص. 0
 جبيؼخ انمبْغح -بط ثكهٛخ اٜصاة ــأؿز

 ػضٕ احتبص ادلإعسني انؼغة ثبنمبْــغح ض أمحض ثضٚــــٕٖأ.ص. زلً 2
 أؿٕٛطجبيؼخ  -بط ثكهٛخ اٜصاة ــأؿز

 

 

 


