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جاءت الرسالة في مجلدین ؛ قسمت األول الذي یشمل المتن إلى مقدمة وبابین ، خصصت الباب 
األول للدراسة الوصفیة للكتابات على العمائر وشواھد القبور والنقود في غرب العالم اإلسالمي 

الثالث عشر والرابع عشر المیالدیین ، وتناولت في الباب / من الھجریین في القرنین السابع والثا
الثاني الدراسة التحلیلیة المقارنة ، بعد ذلك الخاتمة وتتضمن عرض ألھم النتائج التي توصلت 
إلیھا ، یلي ذلك قائمة المصادر والمراجع العربیة واألجنبیة التي اعتمدت علیھا الدراسة ، یلي 

صادر والمراجع العربیة واألجنبیة ، واشتمل المجلد الثاني على كتالوج الرسالة ذلك قائمة الم
  ویضم األشكال واللوحات التي توضح المتن 
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Title of thesis / Inscriptions On Buildings , Tombstones And Coins In 
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Summary /  

     This research is in two volumes , volume I is invided into an 
introduction and two parts , part one is devoted to dscriptive study about 
inscriptions on buildings , tombstones and coins in western islamic world 
in seventh and eighth centuries AH. / thirteenth and fourteenth centuries 
AD. , The second part comparative analytical study After that conclusion 
include the presentation of the most important results, the following list 
of sources and references Arab and foreign relied upon by the study , 
while Volume II , is the catalog that includes figures and paintings 

  

 

 


