
 ملخص الرسالة

  منى عبد المحسن نعمان أبوطالب :االسم -

  .م ١٩٨٤-٨-١٥ شبرا الخيمة: تاريخ وجهة الميالد -

  .جامعة القاهرة -كلية اآلثار -بقسم اآلثار المصرية القديمة  معيد) ماجستير:(  الدرجة -

  .عصر متأخر-مصرية قديمة لغة: التخصص -

                           زينب محروس /األستاذ الدكتور &  صالح الخوليمحمد / الدكتور األستاذ:  على الرسالة ونالمشرف -

 األزمات والمحن وتعبيراتها فى مصر القديمة من خالل المصادر والنصوص المصرية: "عنوان الرسالة -
  "حتى نهاية الدولة الحديثة

  . وخاتمة بنتائج البحث فصول وأربعتتكون الرساله من مقدمة  :ملخص الرسالة -

  .والصعوبات التى واجهت الباحثةقة سات السابحول أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدرا المقدمةتدور * 

  .  حنوالتعبيرات المباشرة وغير المباشرة الدالة على األزمات والمالفصل األول الكلمات  يتناول * 

األزمات والمحن السياسية طبقا لتتابعها التاريخى بداية من الدولة القديمة وحتى نهاية الفصل الثانى  يتناول *
  .عصر الدولة الحديثة

الحديث عن األزمات والمحن االقتصادية طبقا لتتابعها التاريخى بداية من الدولة  الفصل الثالثيتناول  *
  .الحديثة القديمة وحتى نهاية عصر الدولة

  .األزمات االجتماعية واألوبئة والكوارث الطبيعيةالفصل الرابع  يتناول *

  .باإلضافه إلى ملحق بالفهارس واألشكالوقائمة مراجع الدراسة نتائج بأهم خاتمة  البحثلحق بهذا وقد أ* 

  -:توقيع المشرف 

  محمد صالح الخولى /األستاذ الدكتور 
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- Title of Thesis:" Crisis , Distresses and Their Expressions in Ancient Egypt through 
Egyptian Resources and Texts tillThe End of New Kingdom " 

- Summery:  

 This Thesis is divided into; An Introduction, four Chapters, Conclusion of the 
research results, the Bibliography and Appendixes 

The first Chapter includes direct and indirect words and expressions referring to crisis 
and distresses. 

The second  Chapter includes political crisis and distresses,according to historical 
chronology commencing from the Old Kingdom till the end of the New Kingdom. 

The third Chapter includes economical crisis and distresses ,according to historical 
chronology commencing from the Old Kingdom till the end of the New Kingdom. 

The fourth Chapter includes social crisis and distresses,as well as epidemics and 
natural disasters. 
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