
 ملخص الرسالة

  أحمد عبد المقصود محمد السيد النجار.ا�سم: -

  ، الشرقية.1985/ 3/ 17: تاريخ وجھة المي�د -

  .جامعة القاھرة -كلية ا�ثار - ماجستير في ا�ثار الشرقية القديمة:( ماجستير) الدرجة -

  .وآثار الشرق ا)دنى القديم تاريخ: التخصص -

  ع/ء الدين عبد المحسن شاھين؛ د/ ناصر مكاوي عودة./ أ.د:  على الرسالة المشرف -

األدنى القديم خالل العصر  الممالك السورية القديمة وعالقاتها السياسية مع حضارات الشرق": عنوان الرسالة -

  "ق.م ٦إلى القرن  ١١الحديدي: دراسة حضارية من القرن 

  تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة بنتائج البحث.  :ملخص الرسالة - 

  حول أھمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة وكيفية تقسيم الموضوع. المقدمةتدور  -

  .أنماط التشكيالت السياسية السورية خالل العصر الحديديللطبوغرافية السورية بجانب  التمھيدتطرق  -

  لقديمة.االممالك السورية  الفصل ا"ولتناول ●

خالل العصر حضارات الشرق األدنى القديم العالقات السياسية بين الممالك السورية و  الفصل الثانيتناول  ●

حضارات الشرق األدنى العالقات السياسية بين الممالك السورية و  الفصل الثالثتناول بينما  الحديدي األول،

العالقات السياسية بين الممالك السورية على دراسة  الفصل الرابعواشتمل خالل العصر الحديدي الثاني، القديم 

 اشتمل علىواألخير، فقد  الفصل الخامسأما  .الثالث خالل العصر الحديديحضارات الشرق األدنى القديم و 

 وأخيراً تنتھى الدراسة .ر الحديديالتأثيرات الحضارية المرتبطة بالتاريخ السياسي السوري عبر مراحل العص

 الدراسة قائمةتأتى فى نهاية قائمة بالخرائط الجداول واألشكال التوضيحية و ، ثم  تتضمن نتائج البحث بخاتمة

  .راجع العربية وا)جنبية المستخدمةالمب

  توقيع المشرف: -                                                         

  د. ناصر مكاوي عودة  أ.د/ ع�ء الدين عبد المحسن شاھين؛                          



  

Abstract 

- Name: Ahmed Abdelmaksoud Mohamed Elsayed Elnaggar 

- Date and place of birth: El- Sharkia, 17/ 3/ 1985. 

- Degree:MA: Demonstrator at Egyptology Dep.- Faculty of Archaeology, Cairo Uni. 

- Specialization: History and Archaeology of the Ancient Near East. 

- Supervisor:  Prof. Dr. Alaa eldin Abd elmohsen Shaheen; Dr. Nasser Mekawy. 

- Title of Thesis: The Ancient Syrian Kingdoms and its Political Relations with the 

Ancient Near East Civilizations during the Iron Age: A Cultural Study from 11
th

 to 

6
th
- 

 Summery:  

- This thesis consists of an introduction and Preface, five chapters and a conclusion. 

- The introduction shows the importance of the subject, the reasons of choosing it                    

and the previous studies of it.   

● Chapter One includes the political state of the ancient Syrian kingdom during the 

late bronze  age, and history of the most important kingdoms of Syria in the Iron Age. 

● Chapter Two deals with political relations between the Syrian kingdoms and the 

Ancient Near East Civilizations during the Iron Age I. 

● Chapter Three deals with political relations between the Syrian kingdoms and the 

Ancient Near East Civilizations during Iron Age II .  

● Chapter Four political relations between the Syrian kingdoms and the Ancient 

Near East Civilizations during the Iron Age III. 

● Chapter Five studies cultural influences associated with the political history of 

Syria during the Iron Age. The thesis ends with a general Conclusion with the results 

which prove the importance political Role of the ancient Syrian kingdom. 
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