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:ب عن وانموسوعة علمي ة 

ي ي العالم العرب 
 
ف ة  ي ق 

 
المدن العت

ي*
 
راث المعماري والعمراب اذ الت  ق 

 
ع ورؤي ة إلب

 
*واق

رسال حبوهثم ذاتاملشاركة الباحثني املشاركني اخملتصني واملهمتني  الصةل بأ حد حماور بإ

دارة املوسوعة  ، وس ياسة جاناملوسوعة واللحيث جتدون فامي ييل لك التفاصيل اخلاصة بإ

ورشوط وضوابط املشاركة والنرش بلتفصيل



ة   اج  ب  الدي 

ب يعترب الرتاث املعامري والعمراين من بني أ حد اجلوانب املهمة لتارخي وثقافات ال مم والشعو 

، ''احلضارة ليست كومة ، ولكن بناء وهندسة معامرية'' وحضاراهتم حيث ذكر ماكل ابن نيب أ ن 

ليه ال مم والشعوب يف جم االت وذكل ملا يربزه من صور أ صيةل ولكونه ترمجة صادقة للك ما وصلت اإ

. احلياة اخملتلفة عىل مر العصور

ذكل عىل اذ تعترب احملافظة عىل الرتاث املعامري والعمراين مطلب حضاري لالس تدامة والبقاء، ويقع

.عاتق ال بناء حيت يسامه يف اس متراريته ال جيال القادمة

كن بأ ي ومن بني أ مه جوانب هذا الرتاث جند املدن العتيقة واليت تعترب تراث ثقايف ومعراين ال مي

ياة، شلك من ال شاكل جتاههل وعدم التطرق هل بشلك منفصل، كون املدينة اكئن يح ينبض بحل 

رة والاقتصاد وخالصـة اترخي وثقافات البيئات احلضـرية والرتاثية، فهـي الناس والطرقات، ويه التجا

ق للحياة اخل، ويه أ وحض تعبري لثقافات الشعوب، وانعاكس صاد.......والفن والعامرة والثقافة واذلوق

ا وحاكايهتا الاجامتعية والثقافية داخل اجملمتعات،  فللمدن العتيقة والعريقة، أ رسارها وهبجهتا وحزهن

.اليت ال تنهتيي

بادئ اليت كام جند أ ن الرتاث املعامري والعمراين للمدن العتيقة يضم بني ثناايه كثريا من ال سس وامل 

الزمان، البد من الوقوف علهيا واس تقراهئا والقياس علهيا، كام أ نه حقيقـــة ترامكيـــة فـــي املكـان و 

وفنية ةوال نرثوبولوجيوميكـن اسـتقراءه مـن خالل مجموعة مــن الرتاكامت أ مهها التارخيية والثقافية 

ن املدينة اترخي قدمي، وأ ن التعرف علهيا يمت م......وتراثية ن خالل اخل، وال خذ بملبدأ  اذلي يقــول اإ

.العديد من الآاثر والشواهد املادية وغري املادية



هداف   الأ 

يايح همام ليس اإضافة للك ما س بق ذكره، جند أ ن هذا الرتاث يشلك عنرص جذب علمي وثقايف وس  

منا لقدرته عىل احياء بعض ال نشط ة اليت فقدهتا فقط لالطالع عليه كصورة من صور املايض، واإ

لهيا الكثريون، بعد أ ن أ صبحت اجملمتعات اجلديدة يف ص  اع مس متر للحفاظ املدن احلديثة، وحين اإ

لرتاث والفنون عىل القمي والهوية وروابطها الاجامتعية والاقتصادية داخل أ حياهئا واحلفاظ عىل ا

عادة واحلرف التقليدية، ذلكل تعترب املدن العتيقة اليوم حمط اهامتم ومقصدا هاما جي ب احملافظة عليه واإ

. تأ هيهل من أ جل تمنية مس تدامة

مت فقط بلك ل نه جيب دراسة هذه املدن دراسة علمية جادة ال هتاملوسوعة ومنه اكنت فكرة موضوع 

ثية، بعتبارها روح قبل والثقافية والرتاال نرثوبولوجيةما هو مادي وتقين وأ ثري بل تتعداه للمواضع 

ثلام ذكرت جوليا أ ن تكون جحر جامد ل هنا وبلك بساطة تعكس تفكري وثقافات شعوب س بقتنا، م 

. ‘’نفسهاالعامرة يه فن برصي واملباين تتحدث عن ''مورغان أ ن 

ىل احلفاظ وتأ هيل امل دن العتيقة س يكون حماوةل جادة وفاعةل، وداع ودامع اإىل لك اجلهود الرامية اإ

ة حاةل والبحث عن أ س باب هذه ال زمة، وس يكون ذكل من خالل أ خذ منوذج عاملنا العريب كدراس

اسة وحتليل هذه اخل دلر ....لهذا الرتاث املعامري والعمراين، ودعوة جتمع العلامء وال ساتذة والباحثني

عادة املدن وخصائصها، وفهم وتقيمي مدى فعالية خمتلف املشاريع املطبقة علهيا من صيان وترممي واإ

ت يف خضم االإجراءات تأ هيل وتمثني وغريها من العديد من املشاريع حتت مسميات خمتلفة، اليت نفذ

نقاذ هبذا اجملال .احلديثة لالإ



ىل  حتقيق مجموعة من ال هداف، من أ مهها تسعى املوسوعة اإ

.العلمية لتارخي وثقافات وعامرة ومعران هذه املدن وهذا الرتاثادلراسة ✓

.واقع هذه املدن اليوم يف عاملنا العريب يف ظل املتغريات احلديثةدراسـة ✓

ماكنيـة تطويـع خصائص املدن العتيقة لتليب احتياجات شعوهب✓ ا وجممتعاهتا دراسة مـدى اإ

.ومتطلبات العرص بدلرجة ال وىل دون االإضـرار بقميهتا الرتاثية

صوص هذه دراسة وتسليط الضوء عىل القوانني واالإجراءات اليت نصت يف هذا اجملال وخب✓

.املدن وهذا الرتاث

.جتارب ادلول العربية وحتليلهادراسة ✓

دماهجا واس تغالهل✓ املدن العتيقة يف حماوةل اخلروج بس ياسة عامة الإعـادة تأ هيـل وتمثني وكيفية اإ

.الواقع املادي واحلياة اليومية

تاكمةل اذ أ ن الهدف ال سايس والرؤية الفعلية هو أ ننا نوده أ ن يكون عبارة عن موسوعة اكمةل م 

لول تشمل العامل العريب، حيث ال نودها جمرد دراسة علمية جامدة، بل تتعداها الإجياد احل

.ليةوالاقرتاحات وذكل من خالل تسليط الضوء عىل العديد من احليثيات العلمية والعم 



ة   كالي  الأش 

:ومنه تمتحور اإشاكليتنا فامي ييل

 يف عاملنا العريب، مما أ صبح الوضع املعامري والعمراين والثقايف للمدن العتيقة حرجا يف الوقت احلارض

سواء دلراس هتا يدعو اإىل رضورة الالتفات الهيا، والرشوع يف وضع خطط اس تدامة للحفاظ علهيا

عادة تأ هيلها، لتقوم بدلور املنوط هبا يف احلفاظ عىل  البىن الاجامتعية وحتليلها أ و لرتمميها أ و اإ

عتبار لنس يجها املعامري والثقافية، ورد الاوال نرثوبولوجيةوالاقتصادية والعمرانية والبيئية وال ثرية 

حياتنا اليومية، وملا ال والعمراين وتراهثا وثقافهتا واترخيها املمتزي، أ و من خالل اس تغاللها وادماهجا يف

.حل مشألك اجامتعية واقتصادية من خاللها

ىل الصعيد التارخيي فبقدر ما يكتس يه هذا الرتاث العمراين واملعامري والثقايف واحلضاري من أ مهية ع

ننا نسجل وبلك أ   ىس، التخريب اليت والاقتصادي وال ثري الثقايف والاجامتعي وال نرثوبولويج، فاإ

ىل تتعرض هل هذه املدن العتيقة، عىل الرمغ من ارتفاع العديد من ال صوات احمللية و  ادلولية ادلاعية اإ

: يفت، واملمتثةل احلفاظ عىل املوروث احلضاري االإنساين، جند أ نفس نا أ ما اإشاكلية من أ مه االإشاكليا

ية والثقافية طبيعة وحقيقة وواقع وخصائص املدن العتيقة من مجيع نواحهيا التارخي مايه ✓

؟والاجامتعية واملعامرية والعمرانية

ىل ✓ ن أ جل أ ي مدى سامهت القوانني املنصوصة واالإجراءات املتخذة واملشاريع املطبقة ماإ

يف حياتنا وواقعنا احملافظة عىل هذا الطراز والمنط والرتاث املعامري والعمراين يف حاميته ودجمه

جياد ترابط وتاكمل بني املدينة القدمية واجلدي دة، مبختلف جوانهبا اليويم ونس يجنا احلديث، واإ

؟وحيثياهتا



محاور
ال

. املدن العتيقة والس ياقات التارخيية: احملور ال ول

.ختطيط ومعران املدن العتيقة: احملور الثاين

.  دور املدن العتيقة يف التمنية: احملور الثالث

عادة الاس تخدام للمدن العتيقة ذات القمية: احملور الرابع .الهتيئة العمرانية واإ

.جامتعية داخلهاللمدن العتيقة، وللمامرسات الاوال نرثوبولوجيةادلالالت الثقافية : احملور اخلامس

. الرتاث الرمزي والفين والهنديس داخل املدن العتيقة: احملور السادس

.  التخطيط الس يايح من أ جل تمنية مس تدامة: احملور السابع

ة والهندس ية يف املدن املوروث االإنساين وال نرثوبولويج والثقايف يف الفنون املعامري:احملور الثامن

.العتيقة

جراءات احلفاظ والصيانة والتأ هيل للعمران، وخمططات احلفاظ والت : احملور التاسع منية املس تدامة، اإ

.التمنية املعامرية والبيئية والرتاثية للمدن العتيقة

.جتارب ادلول يف هذا اجملال، والنظرة املس تقبلية للمدن العتيقة: احملور العارش



دارة   الموشوعة  ا 

الهيئة الراعية للمرشوع

APTEESمؤسسة 

الهيئة التحريرية

آمنة .د: التحريررئيس  آمال يوسفي. د: مدير التحريربمونأ أ

املساعدين

(فلسطني)كفاية خليل أ بو الهدى . د(مرص)أ محد الشحات محمود املنشاوي . د

(املغرب)أ محد الصديقي . د(  مرص)مسرة شعبان مدينمدحت أ محد. د

(مرص)دعاء محمد هبيي ادلين . د (مرص)حمي ادلين أ محد محمد الهواري . د

التنفيذيةالهيئة 

التنس يق العام

(اجلزائر)دليةل مويم . د

(العراق)وسام أ محد املطريي 

(ليبيا)الرساويس يدة 

التنس يق القانوين
(فرنسا)بموننورادلين . أ  

(تونس)وى السعداوي جن. أ  

التنس يق الفين
(مرص)عال جالل القباين . د

(فرنسا)أ مني هارون . م

(اجلزائر)عيل محودين . د.أ  التدقيق اللغوي لغة عربية

(فرنسا)حراث فتيحة . أ  التدقيق اللغوي لغة فرنس ية

آية محمد طارق . أ  التدقيق اللغوي لغة اجنلزيية (مرص)أ



الهيئة العلمية

راسات عبد العزيز راغب شاهني، اس تاذ ال نرثوبولوجيا لكية ادل. د.أ  

(مرص)القاهرة جامعة ال فريقية
(المين)أ الء أ محد محمد ال صبحي، جامعة صنعاء . د.أ  

دير أ محد صالح ادلين عوف، اس تاذ ورئيس قسم عامرة القاهرة، م. د.أ  

(مرص)مرشوع القاهرة التارخيية 

سم الآاثر غيالن محمد غيالن ، أ س تاذ الفنون والآاثر االإسالمية بق . د

(المين)جامعة صنعاء

(مرص)د عبد هللا جاد عبد هللا، املركز القويم لالستشعار عن بع. د.أ  
اللطيف مشاري عبد هللا النعمي، ال مني العام لهيئة جائزة عبد. د.أ  

(السعودية)الفوزان لعامرة املساجد 

، جامعة العجمي، أ س تاذ بقسم العامرة لكية الهندسةمحمدهمند محمد . د

(مرص)املنيا 

تخطيط هاين القحطاين، أ س تاذ العامرة والفن بلكية العامرة وال . د.أ  

(السعودية)جامعة الامام عبد الرمحن بن فيصل ادلمام 

ندسةأ محد رشيف، أ س تاذ ورئيس قسم العامرة بلكية العلوم واله . د

(مرص)اجلامعة ال مريكية يف القاهرة، 
(السعودية)، مدير الرتاث والثقافةاحلنيحنبدران بن عبد الرمحن . د

(مرص)االإيسيسكوأ سامة مصطفى النحاس، خبري . د.أ  
ملعلومات بدرية محمد معر حبيب، رئيسة قسم اجلغرافيا ونظم ا. د.أ  

(ةالسعودي)اجلغرافية جبامعة الامام عبد الرمحن فيصل 

(قطر)عيل عبد الرؤوف، أ س تاذ العامرة جبامعة قطر . د.أ  (فلسطني)زيدان كفايف، رئيس جامعة الريموك . د.أ  

ية بلكية أ محد حسني أ بو الهيجاء، أ س تاذ تكنولوجيا العامرة البيئ . د.أ  

(فلسطني)الهندسة جامعة طيبة املدينة املنورة 

أ محد محمود جرب الرشيدة، دكتور حمارض جبامعة الريموك. د.أ  

عاليم وحصفي مس تقل ورئيس مجعية الت  منية ومستشار اإ

نسان والبيئة ال ردنية  (ال ردن)لالإ

براهمي محمد يوسف، انئب رئيس جامعة الاس تقال. د.أ   ل معاوية اإ

(فلسطني)

لتصممي وائل وليد الازهري، دكتور مشارك ومعيد لكية العامرة وا. د.أ  

(ال ردن)

ية حكمي محمد عامر، اس تاذ مؤهل بلكية الآداب والعلوم االإنسان . د.أ  

(املغرب)جامعة محمد اخلامس بلربط 
(ال ردن)نرسين اللحام، 

ور أ رشف صالح محمد س يد، أ س تاذ مساعد اترخي وتراث العص. د.أ  

(املغرب)بلكية الآداب والعلوم االإنسانية جامعة ابن رشد  الوسط
(ال ردن)عبد السالم الش بول، 



(املغرب)كوساالإيسي ، خبرية بمونعائشة . د
معة تلمسان الرشيق، أ س تاذ دكتور بقسم عمل الآاثر جباالررزيق. د.أ  

(اجلزائر)

ح املرصح ادلويل للرصوالايكوموسهال أ محد أ صالن، خبرية . د.أ  

(سوراي)ا قرطبةواملواقع ال ثرية ودكتورة جبامعة 

ير خمرب نقادي س يدي محمد، أ س تاذ دكتور بقسم عمل الآاثر ومد. د.أ  

(اجلزائر)ال نرثوبولوجيا املعرفية جامعة تلمسان 

(اجلزائر)بلقايدأآمال يوسفي، جامعة أ يب بكر . د(سوراي)حسني أ محد احملمد، جامعة القصمي . د

انيا، أ محد مولود أ يده الهالل، مدير وحدة حبث تراث وأآاثر موريت. د.أ  

العرصية  نواقشطلكية الآداب والعلوم االإنسانية، جامعة 

(موريطانيا)

(تونس)مصطفي خنويس، املعهد الوطين للرتاث. د.أ  

سة، جامعة فارس عيل مصطفى، قسم الهندسة املعامرية، لكية الهند. د.أ  

قلمي كردس تان  (العراق)صالح ادلين، أ ربيل اإ

العلوم ، أ س تاذ حمارض بقسم عمل الآاثر لكية الآداب و عرعارمراد . د.أ  

(تونس)االإنسانية بلقريوان 

ر القدمية أ محد عزيز سلامن ابراهميي، دكتوراة فلسفة يف عمل الااث. د.أ  

(العراق)والتنقيبات واملسح الاثري 
(ونست)ملعهد الوطين للرتاث مدير قسم بعدانن بن جنمة، . د.أ  

سامعيل . د (تونس)سهام القالل بن معر، املعهد الوطين للرتاث . د(العراق)، لكية الآداب جامعة بغداد نعامنرعد اإ

براهمي حسني اجلبوري، أ س تاذ دكتور بلكية الآاثر جامع. د ة سامراء اإ

(العراق)

بلكية العلوم الالنرثوبولوجيهما الكيال، مديرة مركز البحث العلمي . د.أ  

(لبنان)الاجامتعية بجلامعة اللبنانية 

(السودان)عوض سعد، مدير جامعة السودان . د.أ  
عامرية ، أ س تاذ مساعد بقسم الهندسة املالسعايلراشد خليفة . د.أ  

(الامارات العربية املتحدة)جامعة االإمارات 

(السودان)سعود صادق حسن، اس تاذ العامرة جبامعة السودان . د.أ  
راين والآاثر ، املدير التنفيذي الإدارة الرتاث العمبوخشرشاد محمد . د.أ  

(الامارات العربية املتحدة)

(السودان)موفق محمود موىس محمد، . د

ية عامثن رساج ادلين فتح الرمحن أ محد، أ س تاذ مساعد بلك . د.أ  

الامارات العربية)الاعالم والعلوم االإنسانية جامعة جعامن 

(املتحدة

امعة محمد سالم، أ س تاذ الفنون والآاثر االإسالمية بقسم الآاثر ج. د.أ  

(المين)صنعاء 

اثر د خادل محمد الهدار، أ س تاذ جبامعة بنغازي ورئيس مكتب الآ 

آفا (ليبيا)ق ال ثرية املرسوقة مبصلحة الآاثر ورئيس حترير حصيفة أ

(ليبيا)، أ س تاذ جبامعة س هبا برهانةعيل . د(المين)عامر، جامعة صنعاء محمدعيل محمد . د.أ  

ياعبد السالم محمد أ محد احلاج، أ س تاذ مشارك بقسم اجلغراف . د

(اليبي)وادلراسات البيئية لكية الرتبية جامعة بن وليد 

maten
Highlight



جازهتا من خمتلف هيئات تعاجل ال حباث بلرتتيب حسب اترخي اس تقبالها عرب الربيد الالكرتوين، وذكل بع د اإ

.ووفقا لالعتبارات العلمية والفنية احملددة واملذكورة يف قواعد ورشوط النرش، وسوعةامل

:ث ملا ييلتقوم الهيئة التحريرية بلقراءة ال ولية لل حباث املقدمة للنرش، وختضع مجيع البحو 

املوسوعة ص تدقيق احملتوى والتأ كد من توفر مقومات البحث العلمي وارتباط البحث مبجال ختص✓

.حماورهاو 

.التدقيق واملراجعة اللغوية✓

.التحكمي العلمي من قبل ثالثة حممكني✓

.الرد عىل الباحثني✓

.املبارشة يف نرش ال حباث املقبوةل✓

جراء التعديالت الشلكية عىل املادة املقدمة للنرش، مع مراعاة ت وافق جحم ونوع اخلط مع حيق للهيئة التحريرية اإ

.نسخة ال حباث

ر ش  اسات  الن  سب 



عهد الباحث جيب أ ن تكون ال حباث جديدة ومل يس بق نرشها وال تكون مقدمة للنرش يف أ ي هجة أ خرى؛ عىل أ ن يت -1

دارة ، حيث بذكل يف جمالت أ خرى أ و اليت س بق نرشها أ و ال تزال قيد النظر للنرشاملوسوعة ال حباث ال تنرش اإ

ثه بعد مرور س نة مشاريع حبث أ و مؤمترات، كام ننوه أ نه ميكن لصاحب البحث املنشور بلكتاب اعادة نرش حب 

.النرش ال صيلمصدرعنواهنا بأ نه الهنائية، مع وجوب ذكر صيغهتا يف املوسوعة عىل ال قل من اترخي نرش 

.أ ال تكون ال حباث جزءا أ و فصال اكمال من كتاب منشور أ و رساةل علمية مت مناقش هتا-2

.املوسوعةدارة موافقة من املؤلف عىل نقل اكفة حقوق النرش اللكتاب يعترب النرش يف ا-3

عادة علميا ومصححة لغواي وسلمية أ سلوب، جتنبا لهدر الوقت و حصيحة املوسوعةالإدارة تسمل ال حباث -4 اجلهد يف التصحيح واإ

.يوم15، كام يتعهد الباحث بلتصحيح يف حاةل الطلب يف مدة أ قصاها التصحيح

:رفض ل ي حبث، مع العمل أ نهتعرض لك ال حباث عىل حممكني لتقدمي اخلربة حولها، وتعترب هذه التقارير أ ساس القبول أ و ال-5

.ال حباث بقرار جلنة التحكمي سواء اكن ذكل بلقبول أ و الرفضأ حصاب املوسوعة دارة تشعر اإ ✓

.شلكها الوريق سواء مت قبول نرشها أ م اليف املوسوعة دارة ال ترد أ صول ال حباث اليت تصل اإ ✓

.للموسوعةالراعي الرمسي واملتبين APTEES، من طرف مؤسسة ISBNادلويلرمق املعياري اليمت طلب احلصول عىل -6

كل برسوم س تحدد عىل املوقع الرمسي الالكرتوين للمؤسسة، بالإضافة اىل الاصدار الوريق وس يكون ذاملوسوعة نرش -78

.الحقا

ددها هيئة حترير جماان لللكيات واملراكز البحثية والعلمية داخل فرنسا أ و خارهجا واليت حتةوسوعاملهتدى نسخة من -8

.عىل ضوء اهامتم تكل املؤسسات العلميةاملوسوعة

ر ش  واعد الن  ق 



، لك مهنام ني بلغتني املغايرتنيمع وجوب ارفاق ملخصة تقبل ال حباث املكتوبة بللغات العربية والفرنس ية واالإجنلزيي-1

حث، مرفقا بسرية أ مهيته، أ هدافه، وهيلك الب، ةوسوعامللكمة تتضمن عنوان البحث، عالقته مبحاور 200يف حدود 

رسل يف ملف بصيغة تو ، للباحث، وبصورة خشصية حديثة يف أ عىل الصفحة وفقا للمنوذج املرفقخمترصة ذاتية 

.، لك عىل حدى2019-2010الوورد

2.5، وهبوامش 29.7×21مقاس A4، جحم ورقة 2019-2010يف ملف منفصل بصيغة وورد ترسل ال حباث -2

Traditionalمس من لك جانب، وخبط   Arabic بلنس بة للعريب، وخبط 14رمقNew Time Roman  رمق

.بلنس بة لل جنيب، وبللون ال سود12

صفحات، وال تزيد اخلرائط وال شاكل 10صفحة وال يقل عن 20جيب أ ال يزيد عدد صفحات البحث عن -3

.من جحم البحث أ و ادلراسة% 30التوضيحية واللوحات عن 

علهيا من حيث طريقة أ ن تتوفر يف ال حباث عناص اجلدية والعمق والرصانة وأ ن تعمتد ال صول العلمية املتعارف-4

.لكمة9000و6000التناول والاس ناد وأ ن يرتاوح جحمها ما بني 

ثبات مصادر البحث ومراجعه عىل النحو التايل ان وجدت لك املعلومات-5 :جيب أ ن تكون قواعد اإ

اترخي النرش، املؤلف، عنوان الكتاب، اجلزء أ و اجملدل، املرتمج أ و احملقق، دار النرش، ماكن النرش،: الكتب✓

.الصفحة

هة اليت ، امس ادلورية، اجل (بني عاكفتني)امس الباحث، عنوان البحث أ و ادلراسة أ و املقال : ادلورايت✓

.تصدرها، عددها، اجلزء، الس نة، الصفحة

.التارخي–اللكية واجلامعة –عنوان الرساةل –تبدأ  بمس صاحب الرساةل : الرسائل العلمية✓

ر ش  روط الن  ش 



ـ للمثال حسب الرتتيب الايل 100-01مسلسةل بأ رقام متتابعة ( الهوامش)جيب أ ن تكون االإحاالت -6

آخر لك صفحة، وتوضع قامئة مصادر البحث ومراجعه مرتبة ترتيبا أ جب،Wordــــ آخر البحثوتوضع يف أ .داي يف أ

 نفس العدد، وذكل بناء يف حتديد أ ولوايت ترتيب ظهور املقاالت الواردة يفاملوسوعة حبقها حتتفظ هيئة حترير -7

.فنية ال عالقة لها جبودة املادة يف ذاهتا وال مباكنة الاكتباعتبارات عىل 

:  التايلعىل الامييل ، املوسوعةة رزانميمت ارسال امللفات حسب ما هو موحض وحمدد من توارخي حسب -8

historicalcity.book@aptees.fr

دارة -9 جناز مجيع التعديالت بنرش البحث بعد ان خيضع للتحكمي العلمي، عىل ان يلزتم الباحثةوسوعاملتتعهد اإ بإ

.وموافاتنا هبااملطلوبة 



امة   ن  الموشوعة  رر 

التوارخي

10/01/2020املوسوعةاالإعالن عن 

20/04/2020أآخر أ جل الس تقبال ال حباث 

20/06/2020الرد عىل املشاركني

يداع  20/10/2020للنرشاملوسوعة اإ

20/12/2020املوسوعةنرش 

ات   حب 
سمع ت  ي  حري  رئ 

:الموشوعة  رت 
ورة   امون  الدكت  ة  ن  ا مي 
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