


محتويات العدد

الصفحةالمحتوى

التقديم
كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

5أ. د. حسني عبدالرمحن باسالمة

كلمة رئيس جامعة عدن
7أ. د. اخلرض نارص لصور

الكلمة االفتتاحية 
9أ. د. طه حسني هديل رئيس اتلحرير

البحوث

دور القتبانييـن والسـبئيين وأتباعهـم مـن سـكان مـدن 
جاليـوس  اليـوس  حملـة  فشـل  يف  ونجـران  الجـوف 

م عـام 24ق.  السـعيدة  العربيـة  الرومانيـة علـى 
د. عبداهلل يلع الفيش عطبوش

11

خـال  مـن  الجنوبيـة  العربيـة  يف  والمباخـر  البخـور 
والتاريخيـة. األثريـة  المعطيـات 

د. أسوان حممد حسني عبد اهلل
55

طرق القوافل القديمة يف حضرموت.
109د. حممد عوض باعليان

 أوقـاف المراكـز العلميـة يف عصـر السـاجقة األتـراك 
)دورها يف النهضة العلمية اإلسامية 429- 552هـ(

د. عبد الفتاح قاسم نارص الشعييب
161

نظـم الدخـول والمغادرة للسـفن يف مينـاء عدن “ عصر 
دولتـي بنـي أيوب وبني رسـول “

د.عبد احلكيم حممد ثابت العرايش
205

صهاريج عدن اإلسامية
233د. أمحد صالح رابضة

القيــم الجماليـة للزخــارف المنفـذة على مــصندقات 
سـقف مسجــد قــيدان بالمحويـت/ اليمن.

د. غيالن محود غيالن
279

تعثر النضال الوطني الفلسطيني 1947 - 1993م.
د. حممد رجب جرادة

315

مجلَّة دوريَّة علميَّة محّكمة 

للـدراســـات  عـــدن  مـركــز  يصـــدرهــا 
والبحوث التاريخيـة والنشـر بترخيـص 
من وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

العدد األول 2018م

المشرف العام

األستاذ/ محمد سالم علي جابر

المدير العام

د. محمود علي السالمي

رئيس التحرير

أ. د. طه حسين ُهديل

هيئة التحرير

أ.د. محمد عبد اهلل بن هاوي باوزير

أ.د. علي صالح الخالقي

أ. مشارك. د. أحمد بن أحمد باطايع

أ. مشارك. د. عبد الحكيم محمد ثابت العراشي

 توجه المراسالت والبحوث المقترحة
 للنشر باسم رئيس التحرير على 

البريد اإللكتروني للمجلة:

 hsj@aden.center

أو على عنوان مركز عدن للدراسات 
التاريخية والنشر

عدن، الشيخ عثمان، شمسان مول، 
مكتب:6 إيميل:

info@aden.center 



الهيئة االستشارية الدولية للمجلة

)جامعة عدن(أ. د. حسين عبد الرحمن باسالمة

)جامعة عدن(أ. د. صالح علي باصرة

)جامعة عدن(أ. د. ناصر صالح حبتور

)جامعة حضرموت(أ. د. عبد اهلل سعيد الجعيدي 

 )جامعة حضرموت(أ. د. محمد سعيد داُود

 )جامعة صنعاء(أ. د. حسين عبداهلل العمري

 )جامعة صنعاء(أ. د. عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع

)جامعة اإلسكندرية(أ. د. جمال محمود حجر 

)جامعة عين شمس(أ. د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس 

 )جامعة جنوب الوادي مصر(أ. د. حسن خضيري أحمد

)جامعة القصيم(أ. د. عبد العزيز بن راشد السنيدي

)مدير جامعة الحدود الشمالية(أ . د . سعيد بن عمر بن محمد آل عمر  

)جامعة الملك سعود(أ . د . عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد العبدالجبار 

)جامعة بابل(أ. د. محمد كريم إبراهيم الشمري

) جامعة دهوك (أ. د. قصي منصور التركي 

المجلة صادرة بقرار ترخيص رقم )1( من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لعام 2018م وبرقم إيداع وطني : 1109 لعام 2018م

حقوق الطبع محفوظة 
 ال يجوز إعادة نشر البحوث المنشور في المجلة أو أجزاء منها،

 في أي وسيلة نشر، إال بإذن كتابي من رئيس التحرير

ر إلَّ عن آراء أصحابها المواد المنشورة في المجلة ل تعبِّ
ر بالضرورة عن رأي المجلة أو رأي القائمين عليها ول تعبِّ



قواعد النشر في المجلة

1-  أن يكون البحث يف مجال التاريخ وعلومه، وأن يتسق عنوانه مع محتواه.
يمثِّل  وأن  العلمية،  والمنهجية  واالبتكار،  باألصالة  متسمًا  يكون  2-  أن 

إضافة نوعية يف مجال المعرفة.
3- أن يكتب بلغة سليمة خالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية والطباعية.

والمراجع  المصادر  قائمة  توثق  وأن  التوثيق،  بدقة  ملتزمًا  يكون  4-  أن 
عليها:  المتعارف  التوثيق  بطريقة  البحث  آخر  ترتيبًا هجائيًا يف  وترتب 
اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الجزء، اسم المحقق أو المرتجم، رقم 

الطبعة، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر. 
صفحة  كل  يف  ترقم  وأن  الصفحات،  أسفل  يف  الهوامش  تذكر  5-  أن 

ترقيمًا تسلسليًّا.
م للنشر يف أي جهة أخرى. 6- أالَّ يكون البحث قد سبق نشره أو ُقدِّ

 30 عن  تزيد  وأالَّ  صفحة،   15 عن  الواحد  البحث  صفحات  تقل  7-  أالَّ 
صفحة، بما فيها الجداول والرسوم الخرائط والصور، إن وجدت.

 14 بحجم   Simplified Arabic األسود  الخط  الباحث  يستخدم  8-  أن 
Normal، وبحجم Bold 16 يف العناوين الداخلية.

9-   أن يقوم الباحث بإجراء التعديالت المنصوص عليها يف تقارير المحكمين 
واألخذ هبا، مع تعليل ما لم يتم األخذ به.

10-   قرار هيئة التحرير بشأن البحوث المقدمة للنشر هنائي، وتحتفظ الهيئة 
بحقها يف عدم إبداء مربرات قراراهتا بعدم النشر.
11- ال يعاد البحث إلى صاحبه سواء نشر أم لم ينشر.



مرفقات النشر

عند تقديم البحث للنشر يشترط اآلتي:
م الباحث طلبًا كتابيًا بنشر بحثه إلى رئيس تحرير المجلة. وأن  1-   أن يقدِّ
يتعهد فيه بأن بحثه لم يسبق نشره، ولم يقدم للنشر يف دورية أخرى، وأنه 

ليس فصالً أو جزءًا من كتاب أو رسالة علمية.
م الباحث ملخصًا لسيرته العلمية، وأهم إنتاجه العلمي. 2- أن يقدِّ
م الباحث نسختين ورقيتين من بحثه، ونسخة إلكرتونية. 3- أن يقدِّ

اإلنجليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  ملخًصا  البحث  مع  يرفق  4-   أن 
بحيث ال تزيد كلمات الملخصين عن 300 كلمة.

أو  )االستبانة  البيانات  جمع  أداة  من  كاملة  نسخة  الباحث  يقدم  5-  أن 
غيرها(، يف حال استخدامها يف البحث، إال إذا وردت يف صلب البحث 

أو يف مالحقه.
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