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  دراسة مقارنة -)وا创�ٔضولوبالد الشام مرص والعراق (                    
  

   :ملخص الرسالة

، )ا创�ٔضـول العـراق، ،مرصـ(مقدمة وثالثة sٔبواب، ی\Ҡـاول البـاب أ�ول بـالد و صفÌة، عبارة عن متهید  ٢٧٧تتضمن الرسا� 
یـىل ذ秽 املراجـع   ، یلهيا الباب الثالث، وهو دراسـة مقارنـة مث تـㄏٔىت اخلامتـة ونتـاجئ ا̜راسـة،)بالد الشام(الثاىن ی\Ҡاول والباب 

  .والفهارس 幢ٕالضافة ٕاىل قامئة 幢ٔ�شاكل والصور الىت وردت 幢لرسا�
  :، وینقسم ٕاىلا创�ٔضولالعراق و و مرص بالد \Ҡاول ف3ه الباحㄧة ت  :الباب أ�ول

، واملناخ ا晦ى ساد ىف هذا الوقت، وsٔما┾ن ال$شـاط السـاكىن الـىت ها اجلغراىفوی\Ҡاول احلدیث عن مرص، وموقع : أ�ولالفصل 
  . ملا سꊾبقمث یㄏٔىت ملخص ، 敥لك موقعا魂لفات اㄤ�ٔریة �رث �لهيا، و 

وsٔما┾ن ال$شاط الساكىن الـىت  وی\Ҡاول احلدیث عن العراق، وموقعها اجلغراىف، واملناخ ا晦ى ساد ىف هذا الوقت،: الفصل الثاىن
  .ملا سꊾبقمث یㄏٔىت ملخص ، �رث �لهيا، وا魂لفات اㄤ�ٔریة 敥لك موقع

وی\Ҡاول احلدیث عن ا创�ٔضول، وموقعها اجلغراىف، واملناخ ا晦ى ساد ىف هذا الوقت، وsٔمـا┾ن ال$شـاط السـاكىن  :الفصل الثالث
  .ملا سꊾبقخص مث یㄏٔىت مل، الىت �رث �لهيا، وا魂لفات اㄤ�ٔریة 敥لك موقع

احلضـارة : ، والفصـل الثـاىنحلضـارة الكㄖاریـة، ویقسم ٕاىل فصلني، الفصـل أ�ول ای\Ҡاول احلدیث عن بالد الشامو : الباب الثاىن
  . ملا سꊾبق sٔمه sٔما┾ن ال$شاط الساكىن الىت �رث �لهيا، وا魂لفات اㄤ�ٔریة 敥لك موقع، مث ملخص نيالنطوف3ة، ویذ┾ر ىف الفصل

  .و عبارة عن دراسة مقارنة بني مجیع البالد السابقةوه: الباب الثالث
وت\Ҡاول sٔمه ما توصلت ٕالیه الباحㄧة من نتاجئ ┋اصة هبذا العرص، وكذا sٔوŖه ال\شـابه و窗خـㄠالف بـني ا魂لفـات اㄤ�ٔریـة  :اخلامتة

،  �، وㄜشـمل مراجـع عربیـة، ومعربـةوت\Ҡاول sٔمه املراجع الىت وردت 幢لرسـا :املراجع، مث �لهيا ىف البالد املذ┾ورة سابقا الىت �رث
صـورة مҠو�ـة بـني خـرائط وsٔشـاكل وصـور  ١٦٧، وىه عبـارة عـن أ�شـاكل والصـور، مث قامئـة وsٔجҠبیة، وsٔمه مواقع إالنرتنت

  .خمتلفة
  

                                                                                               
  

  
  
  


