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 قواعد الهشز
ّهٌسقخ ّفق أصوْ   ٗقدم الجبحج حالث ًسخ هطجْػخ ػلٔ ّرَ ّاحد ، -1

الجحج الؼلوٖ ، ثبإلظبفخ إلٔ ًسخخ إل٘كتسًّ٘خ هحفْظخ ثبستخدام ًظبم 

 (word( ػلووووووووووووووووووووؤ ثسًوووووووووووووووووووووبهذ  windowsالتشووووووووووووووووووووو ٘   

 .( للِْاهش13( ثْلد للوتي،ّ 14حزن ( simplifiedArabicخػ  

ٗقدم الجبحج خطبثبً هْقؼبً هٌَ ٗطلت فَ٘ ًشس ثحخَ ، ّفَ٘ تؼسٗف هْرص  -2

ّتخصصووووَ ّػٌْاًووووَ الكبهوووو   ُبتف٘ووووبً ّثسٗوووودٗبً  ثوؤُالتووووَ ّخجساتووووَ

ّالكتسًّ٘بً( ّهح  الؼو  ، هغ إقساز خطٔ ثأى الجحج لون ٗسوجق ًشوسٍ ، 

ّأًَ ل٘س هستالً هي زسبلخ أّ ثحج ، ّلن ٗقدهَ ألٗخ رِخ أخسٓ لٌشسٍ 

. 

ٗووتن تحكوو٘ن الجحووج ثصووفخ سووسٗخ ػووي غسٗووق أسووبترح أػعووب  فووٖ اللزووبى  -3

ألسوبترح الوسوبػدٗي ، ّٗزوْش إلةازح الوزلوخ الدائوخ للتسق٘خ األسبترح  ّا

اخت٘ووبز هحكوون حبلووج فووٖ حبلووخ زفووط الجحووج هووي أحوود الوحكووو٘ي ، ّتووتن 

إػبةح الجحْث التٖ ٗسٓ الوحكووْى ظوسّزح إروسا  ثؼوط التصوح٘حبد 

الوطلْثخ ، ّال ٗحق للجبحوج غلوت ػودم ًشوس ثحخوَ ثؼود تحك٘ووَ ّقجْلوَ 

 جْ  الجحج .للٌشسّال تسة هكبفأح التحك٘ن فٔ حب  ػدم ق

 الجحْث غ٘س الوقجْلخ للٌشس ٗجلغ أصحبثِب ثرلك ةّى إثدا  األسجبة . -4

 الوؼلْهبد الوقدهخ للٌشس تؼجس ػي آزا  أصحبثِب ّػلٔ هسئْل٘تِن .  -5

 تست٘ت الجحْث ٗخعغ ألهْز فٌ٘خ . -6

إلةازح الوزلوووخ إػوووبةح ًشوووس الجحوووْث ّزق٘وووبً أّ إل٘كتسًّ٘وووبً ، ّلِوووب حوووق  -7

حِب ظوي قْاػد الج٘بًبد الوختلفخ سْا  أكوبى السوبس لل ٘س ثئةزاد ثحْ

 ذلك ثوقبث  أم ةّى هقبث ، ةّى حبرخ إلذى الجبحج .

أى ٗقوودم الجبحووج هلخصووبً ثبلل ووخ الؼسث٘ووخ ّاألرٌج٘ووخ ّٗشووتو  الولخوو   -8

الؼسثوووٖ ػلووؤ هقدهوووخ ال تتؼووودٓ سوووطسٗي ، ُّووود  ، ّهوووٌِذ ، ًّتوووبئذ 

الجحوج فوٖ ثداٗوخ ّكلوبد هفتبحَ٘ فوٖ ًِبٗوخ الولخو  ، ّٗكتوت ػٌوْاى 

الصفحخ ةّى إٔ ألقبة ، ّتحتَ القسن ، الكل٘خ ، الزبهؼوخ ّال تصٗود ػودة 

 . 322كلوخ إلٔ 252كلوبد الولخ  هي 

ٗحدة هزلس اإلةازح الوصسّفبد اإلةازٗخ ّتكبل٘ف الطجبػخ ّالٌشس ثٌب   -9

 ػلٔ الالئحخ، ّػلٔ ػسّض األسؼبز الوقدهخ هي الٌبشسٗي .

ــة تْروووَ ثبسووون أ.ة/ ػو٘ووود كل٘وووخ الدزاسوووبد  * رو٘وووغ الوساسوووالد ملحوظـ

 – د . م . ع (  –ربهؼووخ األشُووس  –اإلسوواله٘خ ّالؼسث٘ووخ ثٌووبد القووبُسح 

   (22 23868211 -تل٘فْى /فبكس : –هدٌٗخ ًصس 



 
 

 

 
 

 
 

 شفيقة رضوان الشواوىأ.د/ 

 اإلسالمية والعربية بنبت القبهرة الدراسبتكلية  ةعميد

 

  سعاد يوسف أبو اجملدأ.د/ 

 الدراسبت اإلسالمية والعربية بنبت القبهرةوكيل كلية 

 لشئون التعليم والطالة
 

  

 :أوالً
 جملس اإلدارة 



 

 

 ممجل لتخصص أصـــول الديــــــو
 عضًوا

 عفاف  على حسن النجـــــــارأ.د/ 
  

 ممجل لتخصص الشزيعة اإلسالمية
 عضًوا

  آمال يس عبد املعطـــــــــــىأ.د/ 
  

 ممجل لتخصص اللغة العزبيــــــــة
 عضًوا

 سوـــــــــري  حمند خليفــــــةأ.د/ 
  

 ممجل لتخصص الصحافة واإلعالم
 عضًوا

 حمند شعبان حمند وهـــــدانأ.د/ 
  

 رئيص قشم الصحافة واإلعالم
 عضًوا

 أ.د/ حمند شعبان حمند وهدان
  

 ممجل لتخصص الشزيعة والكانــوى
 عضًوا

 ربـــــــــــــــاب عنرت السيـــدأ.د/ 

 تببع:
 جملس اإلدارة 



 

 

 مشزف تهفيذي
 

 مشزف تهفيذي
 

 

 السيدة

 اجمللة سكزتري
 
 
 

 السيدة

 مشئول مالي

  

 ثبنيًب:
 هيئة التحرير



 

 :قشم أصول ديو:أوال 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ العقيدة والفمدفة الستفرغ بكمية 

الدراسات االسالمية بشين القاىرة ومقرر 
 المجشة العمسية الدائسة .

 محسووووووووووهد أ سوووووووووود  فووووووووووا  أ.د/ 
 

1 

أستاذ العقيدة والفمدفة الستفرغ  بكمية 
الدراسات اإلسالمية والعربية بشين القاىرة 

 و أمين سر المجشة العمسية الدائسة
 أ.د/ فتحوووووو  ا سوووووود   وووووود الووووووراز  

 

2 

أستاذ العقيدة والفمدفة الستفرغ بكمية 
 أصهل الدين

 أ.د/ ا سوووووووووووود  معوووووووووووو  ال شوووووووووووووام 
 

3 

 أ.د/ ما ووووووودة د وامووووووو  درو ووووووو  مدفة بالكميةأستاذ العقيدة والف
 

4 
 أ.د/سووووووووووويير د  مووووووووووو  الفيووووووووووو  أستاذ العقيدة والفمدفة بالكمية

 

5 
 أ.د/ وووووووووووووووووووو ة د  دوووووووووووووووووووون د أستاذ العقيدة والفمدفة بالكمية

 

6 
 أ.د/ مشووووووووووووال سووووووووووووسير الرافعوووووووووووو  أستاذ العقيدة والفمدفة بالكمية

 

7 
 /أنعوووووووووام د محسوووووووووهد  سوووووووووادأ.د أستاذ العقيدة والفمدفة بالكمية

 

8 
أستاذ الد هة والثقافة اإلسالمية بكمية 

 الد هة بالقاىرة
 محسوووهد  سوووال فوووارو    ر ووو أ.د/ 

 

9 

أستاذ العقيدة والفمدفة بكمية الدراسات 
 اإلسالمية والعربية بشين بالقاىرة

 أ.د/   يوووووووووح د  دووووووووون ا سووووووووود
 

11 

 رابعًب:
 جلان احملكمني



 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ التفدير و مهم القران بكمية  
الدراسات اإلسالمية والعربية بشين 

 ومقرر المجشة العمسية الدائسة بالقاىرة
 أ.د/ السحسووودب   ووود الووور سن   وووود د

 

1 

أستاذ التفدير و مهم القران و سيد ومية 
أصهل الدين بالقاىرة و زه المجشة 

 العمسية الدائسة
   ود ال شو  د العوهارب  أ.د/  د الفتوا 

 

2 

 أ.د/  فووووووواس  مووووووو   دووووووون الشجوووووووار أستاذ التفدير و مهم القران بالكمية
 

3 
أستاذ التفدير و مهم القران بالكمية 

 و سيد الكمية األس ق
 أ.د/ميجوووة بالوووح   ووود الووور سن ىا وووم

 

4 

 أ.د/ ما وووووووووووودة د ر وووووووووووواد ميشوووووووووووو  أستاذ التفدير و مهم القران بالكمية
 

5 
التفدير و مهم القران بكمية أستاذ 

القرآن الكر م بطشطا و زه المجشة 
 العمسية الدائسة

 أ.د/سوووووووووام    ووووووووود الفتوووووووووا  ىوووووووووالل
 

6 

أستاذ التفدير و مهم القران الستفرغ 
 الدراسات اإلسالمية والعربية بشينبكمية  

 أ.د/ زووووووووووووووووو  د أبووووووووووووووووه سوووووووووووووووور  
 

7 

أستاذ التفدير و مهم القران الستفرغ 
 اإلسالمية والعربية بشين الدراساتبكمية  

 د د زنوووووووووووووا     ووووووووووووود الووووووووووووور سن
 

8 

أستاذ التفدير و مهم القران بكمية 
 أصهل دين القاىرة

 أ.د/ محسوووووووووووووهد لطفووووووووووووو  د  ووووووووووووواد
 

9 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
الحديث و مهمو الستفرغ بكمية  أستاذ

أصهل الدين بالقاىرة و زه ىيئة وبار 
 العمساء

 أ.د/ أ سووووووووووووووود  سووووووووووووووور ىا وووووووووووووووم
 

1 



أستاذ الحديث و مهمو واألمين العام 
 السدا د بالجامعة

 أ.د/  دووووون وسوووووال  دووووون القرووووو  
 

2 

الدراسات أستاذ الحديث و مهمو بكمية 
اإلسالمية والعربية بشين و زه المجشة 

 الدائسةالعمسية 
 أ.د/  وووواد الوووورب أمووووين   وووود السجيوووود

 

3 

أستاذ الحديث و مهمو الستفرغ بالكمية 
 و زه المجشة الدائسة

 أ.د/ ر وواء مرووطف   وو  ن أبووه ز وون
 

4 

أستاذ الحديث و مهمو الستفرغ بالكمية 
 و زه المجشة الدائسة سابقا

 أ.د/كوووووووووووهمر محسوووووووووووهد السدووووووووووومس 
 

5 

الحديث و مهمو الستفرغ بالكمية  أستاذ
 و زه المجشة الدائسة

 أ.د/ استيتة   ود الحسيود   ود الحسيود
 ج

6 

 أ.د/ ر ووووووووووووواء  وووووووووووووو د ا سووووووووووووود أستاذ الحديث و مهمو بالكمية
 

7 

أستاذ الحديث و مهمو و زه ىيئة وبار 
 العمساء

 أ.د/أ سووووووووود مع ووووووووود   ووووووووود الكووووووووور م
 

8 

 :قشم الشزيعة اإلسالمية :ثانيا

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ الفقو السقارن بكمية الذر عة 

والقانهن بطشطا و زه المجشة العمسية 
 الدائسة

 أ.د/ سووووووووووووووووي  ر ووووووووووووووووح   اموووووووووووووووو 
 

1 

 أ.د/ سووووووووووووووسيرة سوووووووووووووويد سووووووووووووووميسان أستاذ الفقو السقارن الستفرغ بالكمية
 

2 
 أ.د/كووووووووووووووووووهمر  موووووووووووووووووو  واموووووووووووووووووو  أستاذ الفقو السقارن الستفرغ بالكمية

 ج

3 
 أ.د/  ديجوووووووووة ا سووووووووود أبوووووووووه  موووووووووة أستاذ الفقو السقارن الستفرغ بالكمية

 

4 
 أ.د/ أمووووووووال يوووووووو    وووووووود السعطوووووووو  أستاذ الفقو السقارن الستفرغ بالكمية

 

5 
 أ.د/ صوووووووووووووو رب   وووووووووووووود الوووووووووووووورءوس أستاذ الفقو السقارن الستفرغ بالكمية

 

6 



الدراسات بكمية أستاذ الفقو السقارن 
 القاىرةاإلسالمية والعربية بشين 

 أ.د/   ووود د د سوووعيد   ووود الحمووويم
 

7 

الدراسات بكمية أستاذ الفقو السقارن 
 اإلسالمية والعربية بشين القاىرة

 أ.د/ ا سوووود محسووووهد   وووود د ور سووووة
 

8 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
 الدراساتأستاذ أصهل الفقو الستفرغ بكمية  

ومفت  الديار  اإلسالمية والعربية بشين القاىرة
 األس ق

 أ.د/ مووو   سعوووة د   ووود الهىووواب
 

1 

أستاذ أصهل الفقو الستفرغ بكمية الذر عة 
 والقانهن بطشطا ومقرر المجشة العمسية الدائسة

 أ.د/د إبووووووووووووووورا يم الحفشووووووووووووووواو  
 

2 

الدراسات اإلسالمية أستاذ أصهل الفقو بكمية 
و زه المجشة العمسية  القاىرةوالعربية بشين 

 الدائسة
 أ.د/ أسوووووووامة د   ووووووود الع ووووووويم

 

3 

أستاذ أصهل الفقو بكمية  ر عة القاىرة 
 ورئي  الجامعة األس ق

 أ.د/  ووود الحووو   ووو ب   ووود العوووال
 

4 

 أ.د/ سووووووووويير د ر ووووووووواد ميشوووووووووا أستاذ أصهل الفقو  الستفرغ بالكمية
  ج

5 
 أ.د/إبووورا يم  طيوووة محسوووهد  شووودي  دمششيهرأستاذ أصهل الفقو بكمية الذر عة 

 

6 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
 أ.د/ وووووووووووووه   إبووووووووووووورا يم  وووووووووووووالم أستاذ الفقو ومفت  الديار السرر ة

 

1 
الدراسات اإلسالمية أستاذ الفقو بكمية 
 وووي  األزىر الدابق والعربية بشين القاىرة

 أ.د/عباس   د الاله عباس  وهمان
 

2 

الفقو بكمية الذر عة بالقاىرة و زه  أستاذ
 المجشة العمسية الدائسة

 أ.د/فر ووووووات   وووووود العووووووا   سووووووعد
 

3 

 أ.د/سوووووووووووووعاد إبووووووووووووورا يم صوووووووووووووال  أستاذ الفقو الستفرغ و سيد الكمية الدابق
 

4 



 أ.د/موووووووووور م ا سوووووووووود الدابدووووووووووتان  أستاذ الفقو الستفرغ بالكمية
 

5 
 مأ.د/ناديوووووووووووووووة ا سووووووووووووووود ىا ووووووووووووووو أستاذ الفقو الستفرغ بالكمية

 

6 
 أ.د/ أمووين   وود السع ووهد د زبمووهل أستاذ الفقو الستفرغ بالكمية

 

7 

 -ثالجا: ختصص اللغة العزبية:

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ أصهل الم ة   بكمية الم ة العربية 

 بالقاىرة ومقرر المجشة العمسية الدائسة
 أ.د/  د التهاب مرس   دن األكرت

 

1 

 أ.د/  د الفتا  أبه الفته  إبرا يم أصهل الم ة الستفرغ بالكمية  أستاذ
 

2 
أستاذ أصهل الم ة بالكمية و سيد الكمية 

 الدابق
 أ.د/ ا تساد   د الراد   فيف 

 

3 

أستاذ أصهل الم ة بكمية الم ة العربية 
 بجر ا

 أ.د/ د   د المطي   م 
 

4 

أستاذ أصهل الم ة بكمية الم ة العربية 
 سيهطبأ

 أ.د/ الديد ا سد الراوب 
 

5 

أستاذ أصهل الم ة بكمية الم ة العربية 
 بال  از ق

 أ.د/  د د ا سد د باز
 

6 

أستاذ أصهل الم ة بكمية الم ة العربية 
 بالسشرهرة

 أ.د/   د السشعم   د د  دن
 

7 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
ومية الم ة  أستاذ الم ه ات ف 

 العربية بالقاىرة ورئي  الجامعة
 أ.د/ د  دوين   ود الع  و   دون السحرصوواو  

 

1 

أستاذ الم ه ات الستفرغ بكمية 
الم ة العربية بأسيهط ومقرر 

 المجشة العمسية الدائسة
 أ.د/ مروووووووووووووووووطف  سووووووووووووووووويد د الدوووووووووووووووووسين

 

2 



الم ه ات و سيد ومية  أستاذ
الدراسات اإلسالمية والعربية 

 بشين القاىرة
 أ.د/  ووووووووووووووووووه  إسووووووووووووووووووسا ي    وووووووووووووووووود د

 ج

3 

 أ.د/ سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووويير د  ميفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة أستاذ الم ه ات الستفرغ بالكمية
 

4 
 أ.د/   وووووووووووووووووووووود الش وووووووووووووووووووووويم  موووووووووووووووووووووو  د أستاذ الم ه ات الستفرغ بالكمية

 
 

5 
 ا سوووووووووووووووووووووود القرووووووووووووووووووووووا  أ.د/  سوووووووووووووووووووووور أستاذ الم ه ات الستفرغ بالكمية

 

6 
 أ.د/ يدوووووووووووووووووووووووووووووووووووور ة د إبوووووووووووووووووووووووووووووووووووورا يم أستاذ الم ه ات الستفرغ بالكمية

 ج

7 
 أ.د/  ها ووووووووووووووووووووووو  ا سووووووووووووووووووووووود وسوووووووووووووووووووووووال أستاذ الم ه ات الستفرغ بالكمية

 

8 
 أ.د/ سووووووووووووووووووووووويير  طيوووووووووووووووووووووووة ىا وووووووووووووووووووووووم أستاذ الم ه ات الستفرغ بالكمية

 

9 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ البالبة والشقد بكمية الم ة العربية  
بالقاىرة ورئي  الجامعة األس ق ومقرر 

 المجشة العمسية الدائسة
 أ.د/ إبوووووورا يم صووووووال  الدوووووويد اليدىوووووود

 

1 

أستاذ البالبة والشقد بكمية الم ة العربية  
بالقاىرة و سيد ومية الدراسات العميا 

 الدابق
 أ.د/   ووووووود د   ووووووود ال شووووووو  سووووووور ان

 

2 

 أ.د/    ووووووو ة   ووووووود الفتوووووووا  الرووووووويف  أستاذ البالبة والشقد بالكمية
 

3 
أستاذ البالبة والشقد بكمية الم ة العربية 

 بأسيهط
 أ.د/  د السشعم سيد   د الدالم األ قر

 

4 

أستاذ البالبة والشقد و سيد ومية الم ة 
 العربية بايتا  البارود

 أ.د/ ا سووووود سوووووعد   ووووود الوووووراز  نوووووا  
 
 

5 

البالبة والشقد وووي  ومية الم ة أستاذ 
 العربية بشين ال  از ق

 أ.د/ سووووعيد إسووووسا ي  إبوووورا يم الياللوووو 
 
 

6 

أستاذ ورئي   دم البالبة والشقد بكمية 
 الدراسات اإلسالمية والعربية لم شات بال  از ق

 أ.د/امووووووان  د ىا ووووووم   وووووود السجيوووووود
 
 

7 



 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ األدب والشقد بكمية الم ة العربية 
بشين القاىرة وأمين سر المجشة العمسية 

 الدائسة
 أ.د/د  ووووووووووووووووووووووووووووووووو  روووووووووووووووووووووووووووووووور

 

1 

 أ.د/ميجووووووووووووة د واموووووووووووو  درو وووووووووووو  أستاذ األدب والشقد الستفرغ بالكمية
 ج

2 
أستاذ األدب والشقد الستفرغ بكمية الم ة 

 العربية بالقاىرة
 أ.د/  دوووووووووووش  د  دووووووووووون  وووووووووووازل

 

3 

أستاذ األدب والشقد بكمية الم ة العربية 
 بال  از ق

 أ.د/د د محسوووووووووووووووووهد ال ربووووووووووووووووواو  
 

4 

أستاذ األدب والشقد بكمية الم ة العربية 
 بال  از ق

 أ.د/  دوون   وود الوور سن سووميم   وود د
 

5 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
 أستاذ الرحافة واإل الم بالكمية ومقرر

 المجشة العمسية الدائسة
 أ.د/  سووال   وود الحوو   سوور الشجووار

 

1 

أستاذ العال ات العامة ومية اإل الم  امعة 
 القاىرة وأمين سر المجشة العمسية الدائسة

 أ.د/  موووووووووووووو  الدوووووووووووووويد  جووووووووووووووهة
 

2 

أستاذ اإل الم بكمية اإل الم  امعة  ين 
  س  و زه المجشة العمسية الدائسة

 أ.د/د معووووووووووووووووووووه  إبوووووووووووووووووووورا يم
 

3 

أستاذ الرحافة واإل الم ومية اإل الم 
و زه المجشة العمسية   ين  س  امعة 

 الدائسة
 أ.د/فووووا ن   وووود الوووور سن د  دوووون

 

4 

 أ.د/ محسوووووووووهد  دووووووووون إسوووووووووسا ي  أستاذ الرحافة واإل الم  امعة  ين  س 
 

5 

  



 ختصص الشزيعة والكانوى:رابًعا: 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ القانهن العام بكمية  ر عة  فيشا 
 اإل راس ومقرر المجشة العمسية الدائسة

 أ.د/ ا سوووووووود  دووووووووش  ا سوووووووود  ووووووووو
 

1 

أستاذ القانهن العام بكمية الذر عة 
والقانهن بطشطا وأمين سر المجشة العمسية 

 الدائسة
 أ.د/  وووود الحكوووويم مرووووطف  مرووووطف 

 

2 

 / ذووووووووووووو  د  موووووووووووو  الشجووووووووووووارأ.د أستاذ بكمية الذر عة والقانهن بدمشيهر
 

3 
 أ.د/د   ووووووووود الذووووووووواف  إسوووووووووسا ي  أستاذ بكمية الذر عة والقانهن بأسيهط

 

4 

 م اسم السحكم أستاذ بكمية
أستاذ القانهن الخا   بكمية الذر عة 
والقانهن بطشطا ومقرر المجشة العمسية 

 الدائسة
 أ.د/ إسسا ي    د الش     د الجهاد

 

1 

أستاذ القانهن الخا   بكمية الذر عة 
 القاىرة وامين سر المجشة العمسية الدائسة

 أ.د/   ووووووووود د م ووووووووورو  الشجوووووووووار
 

2 

أستاذ القانهن الخا  بكمية الذر عة 
 والقانهن القاىرة

 أ.د/  اموووووووووووود د أبووووووووووووه  الووووووووووووح
 

3 

 
  



  -العلوم اإلنشانية والرتبوية:خامًشا: 

 م اسم السحكم بكمية أستاذ
أستاذ التار خ والحزارة بكمية الم ة 

العربية بالقاىرة و زه المجشة العمسية 
 الدائسة

 أ.د/د د    وووووود القووووووادر الخطيووووووح
 

1 

أستاذ التار خ والحزارة و سيد ومية 
 الدراسات اإلندانية لم شات بالقاىرة

 أ.د/ حيووووووووووووة د أبووووووووووووه   يذوووووووووووو 
 

2 

أستاذ التار خ اإلسالم  وووي  ومية 
 الدراسات اإلندانية

 أ.د/ نيمووووووووووة أمووووووووووين د مرووووووووووطف 
 

3 

أستاذ التار خ والحزارة بكمية الدراسات 
 اإلندانية لم شات بالقاىرة

 أ.د/   موووووووووووووووة الدووووووووووووووويد  شفووووووووووووووو 
 

4 

أستاذ التار خ والحزارة بكمية الدراسات 
 اإلندانية لم شات بالقاىرة

 د  مووووووووووو   جوووووووووووازب  أ.د/رسووووووووووسية
 

5 

 

 


