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من قسم الجغرافيا بجامعة طنطاا للاى  –وظيفيا  –حينما قدر لي أن أنتقل 

هم فاي أساو،  6991فرع دمنهور فاي عاا   –نظيره بجامعة اإلسكندرية 

 عمار الدكتور عمر عبد العزيازاألستاذ  ذلك بروح عالية، أستاذي الكريم

، نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشؤون فارع دمنهاور فاي  الا الوقات . 

وفاااي ريااااري  فقدياااة لكلياااة آداب دمنهاااور واجتمااااع موسااا  ل كااااديمين 

أ ميااة لااادار مجلااة علميااة باساام  والتنفيااليين ، وجااا معااالي النائااب للااى  

لية ونظرائها فاي مرار الكلية لتكون قناي لنشر بحوث ودراسات أبناء الك

عليهااا معااالي النائااب وفااي الااوطن العربااي لضااافة للااى أمااور أ اار  أكااد 

 ومنها الندوات الثقافية المتخررة.

ومرت األيا  سريعا فأراد قادي الجامعة أن أكون رئيسا لقسام الجغرافياا   

( فعميااادا للكلياااة  6991( فاااوكيل للدراساااات العلياااا والبحاااوث  6991

 متعاقبتين استمر ا لمدي سب  سنوات .( في فتر ين 6991

 او الزميال والراديأل األساتاذ  كاريم سبقني للى عماد ي للكلية عميادوقد 

شاديد  او او كماا أعرفاا أ بات لكال الناا  أنا الدكتور غرياب سايد أحماد.

 ااغيرا الحرص في كل  طوي يخطو ا وأنا يحسب حسابا في كال أمار



آداب دمنهاااور . ومااا   كليااة –فاااي  االه الحاااا   –وكبياااراا  ااااة  كااان أ

لكليااة   الرااناديأل الخااااة ( الحاارص وحسااب الحساااب ،  ااراكم فااي ا

كبيااري دون أن ينفااأل منهااا مااا يمكاان أن يطااور الكليااة . وحساااب  أمااوا 

قااانوني لكاال ماان يتراارا فااي المااا  العااا  دون لذن كتااابي فهااو محاال 

العقاب لذ دعا األمر لللك . وطبأل عليا وعلى المثال المراري المشاهور 

 ما  الكنزي ... (  

وحسب نرايحة أساتاذي الادكتور عمار حاين أاابحت عميادا للكلياة ظال 

يطن في أذني ما أشار لليا ومجموعة أحل  أجاد مان المهام  حقيقهاا. فقاد 

فرع  –كان ما كان وادرت دورية علمية محكمة  ردر ا كلية اآلداب 

فت . وأسار6991و ادر العدد األو  للسنة األولاى فاي عاا   –دمنهور 

 اام ، وري ماان العاادد األو  بمااا  الاادكتور غريااب ثياافااي لااادار أعااداد ك

 ورياا  العاادد األو  علااي كاال كليااات اآلداب والتربيااة فااي مراار وفااي 

كمااا ، حتااى  الرااوما  وحتااى البحاارين  –الااوطن العربااي ماان موريتانيااا 

ورع العااادد األو  علاااي كااال الهيساااات والمؤسساااات اإلدارياااة بمحافظاااة 

ا فانهالاات البحياري، والشخرايا ا وليجابياا ت العاماة . وكااان الماردود ساريعا

علينااا  طابااات شااكر وبرقيااات  هنسااة و قاادير ماان الجامعااات المراارية 

قطااع ولجناة ، اإلساكندرية والعربية لضافة للى الزملء بمجلاس جامعاة 

اآلداب فااي المجلااس األعلااى للجامعااات . ومعااالي ورياار التعلاايم العااالي. 

 خ الفاضل األستاذ الدكتور محماد مجادي  اراب ولحقاقا للحأل فقد لعب األ

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والزميل في قسم الجغرافيا بالكلياة 



دورا مهما ورائداا في لاادار العادد األو  مان الدورياة ، واامم غالا 

العدد ، وانتهى للى ا فاق مبادئي ما  دار للطباعاة باإلساكندرية ومؤسساة 

ليااة . وكااان ذلااك ماان  اال  مجهااود ضااخم ولكاان نشاار لتورياا  مجلااة الك

ن ذاك المدير التنفيلي للدورية . و بنى األمر كان عاديا ألن سياد ا كان أ

لادار أعداد متوالياة مان الدورياة بانفس الحماا  ونفاس الاروح للاى أن 

 قدر لا أن يخرج من الوطن معاراا .

ماادير علااي جهااد ال امااادا  الاادور معقااود –جاااءت قفاازي أ اار  للدوريااة 

فجاءت مرحلاة األ خ الفاضال الادكتور عباد العظايم أحماد عباد  –التنفيلي 

العظيم فعد  شكل الغلا ، و كا رت البحوث، وأابح للدورياة حسااب 

مااالي فااي أحااد بنااوك دمنهااور بالجنيااا المرااري والاادو ر األمريكااي ، 

فبحاوث عربيااة كثيااري وجادت فااي دوريتنااا قنااي محترمااة للنشاار ، وجديااة 

ي سرية و دقيأل. و م طب  نسخ ومستلت من البحوث في أربا  التحكيم ف

مناساابات ا األولااى فااي ناادوي   ماان أجاال البحيااري  والثانيااة فااي ناادوي   

المستجدات السياسية في الوطن العربي   والثالثاة فاي التطاور التااريخي 

البحيااري، والرابعااة فااي نشاار نتااائم حفااائر كااو  الحراان  الاالي  لمحافظااة

ا بجديااة العماال  أااابح جاازءا   يتجاازأ ماان  كليااة آداب دمنهااور اعترافااا

لعجااب الجماا ير . ا جااء باا الكثيار الالي ناا  وأ مية العمل األ اري وم

وظهر في ذلك العطاء الكريم  ، و ر ب عليا لنشاء متحف  عليمي بالكلية 

وكانات بركاات أعمالاا ممتادي ، ستاذ الدكتور حسن الشاريف للمرحو  األ



للى الكلية وللى رملئا  بقسم التاريخ وللى أبنائا من الطالب والطالباات 

 اللين أسميتهم   بني حسن    يمنا بآ ار محافظة المنيا . 

علاي نفقاة الدورياة ا فالكلياة    ادف   كاان التمويال وفي األرب  مناسابات 

ذا ياااا فاااي  –وظااال  –أي  يساااة أ ااار  فكاااان التمويااال   و  الجامعاااة و

 الماضي وفي الحاضر ومستقبل بإذن اللا .

الدكتور محمد محمود أبو علاي  القفزي الثالثة جاءت مر بطة باأل خ الكريم

وكاناات القفاازي واسااعة فتطااورت الدوريااة شااكل   الغاالا واإل ااراج ( 

ا   نوعيااة البحااوث ( اااارت األمااور  جااري بأ ساالوب راق ، وموضااوعا

ولم يحدث بحمد اللا أن  عثر أمر من األمور ، فكانات لداري الكلياة وراء 

 ااالا النجااااح والااالي أاااابح معاااا الناااا  يتحاااد ون عااان   اإلنساااانيات( 

ويعتبرونهااا فااي الاادو  العربيااة مجلااة عالميااة ينشاار فيهااا بحااوث الترقيااة 

 ل ستاذ المساعد واألستاذ .

كر  لم  ف بالموضوع بالنسبة لكلياة وكان المردود أيضا أن  طابات الش

آداب دمنهاور ومااا  ام  ااو أن جامعااات متعاددي أرساالت للاى مكتبااة الكليااة 

(  3002دورياة حتاى عاا   16نسخا من مجلت علمياة عربياة كثياري   

وأعتقد أن العدد قد راد . وأرسلت لنا بعض الجامعات جمي  النساخ التاي 

م ضاايأل المكااان و زايااد الكليااة رغااااادرت  ناااك فاغتنياات بااللك مكتبااة 

الطلب وأعضاء  يسة التدريس . محمد أبو علي قفز قفزي عالية بحرص 

شااديد وجديااة  الرااة ل ر قاااء بالدوريااة ودفاا  فااي ذلااك عميااد الكليااة   

األسااتاذ الاادكتور أشاارا فااراج ( دفعااا متواليااا و سااهيل ل مااور و نشااي  



لمسااتقبل واعااد  لااك قفاازي عاليااة لروح اللمركزيااة فااي اإلداري . أليساات 

ا مماا  اي علياا .  بإذن اللا وحينما  اأ ي قفازي ماا بعاد أباو علاى أكثار رقياا

 000 كلا  سير األمور و كلا نعمل و كلا ننتم .  ل مساحة الكلية  ي 

متر مرب  في  ل ة طوابأل كافية لنا ؟ اإلجابة عند من يقارأ  الا الكال  ، 

 واللي يقد  السبت ....

ا  لعلاياللاا ابة مان الدعاء مطلوب وا ساتجا القادير ماا دا  األمار ااحيحا

 كما نعتقد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تاإلنسانيا

 دورية علمية محكمة  ردر ا

 جامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب فرع دمنهور 

 

 

 

 القفزة األولى : ا . د . محمد مجدي تراب

 السنة األولى –العدد األول 

8991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تاإلنسانيا

 لمية محكمة  ردر ادورية ع

 جامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب فرع دمنهور 

 

 القفزي الثانية ا د . عبد العظيم أحمد عبد العظيم 

لسااماعيل اااديأل المفاات  ناااظر الماليااة فااي عراار الخااديوي لسااماعيل  -

 ودوره في السياسة المررية ...

 أ . د . صالح أحمد هريدي 

  ..6199 ـ /  6261دانية التسوية الدبلوماسية للمسألة السو -

 د . عمر سالم بابكور 

 الكلديون واآلراء التي دارت حو  أالهم ... -

 د. رشاد محمود بغدادي 

 الدور الشعبي لمديري البحيري في مساندي الدولة  -

 ( 6961 – 6191العثمانية في حروبها الخارجية   

 د . عبلة السيد حنفي علي 

 فولوجية  الفضائية للدراسة الجيومورمتطلبات الدقة في المرئيات  -

 د. أحمد أحمد مصطفى 

 جغرافية القو  العاملة بمحافظة اإلسكندرية وأبعاد  -

 التغير في التركيب ا قترادي...............

 د. عالء الدين حسين عزت شلبي

 األو شرك ا دراسة موضوعية في مسرح  شيكوا -

 د. صوفيا عباس عوض الله 

 جا القبلي ... دراسة الجغرافيا اإلدارية محافظات الو -

 عبد العظيم أحمد عبد العظيم 

 

 

 



 

 كلية اآلداب بدمنهور 

 اإلنسانيات

جامعة  –دورية علمية محكمة  ردر ا كلية اآلداب فرع دمنهور 

 اإلسكندرية

 

 

 القفزة الثالثة : د . محمد محمود أبو علي 

 

 

 7002العدد الخامس والعشرون نوفمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 


