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 سماهر خضر الٌاسٌن   االسم /

 حماة -9/7/7997   تارٌخ وجهة المٌالد/

 ماجستٌر   الدرجة /

 قبل التارٌخ  آثار ما التخصص /

  محمدهللا.د كتور مصطفى عطا أ  المشرفون على الرسالة /

 د. حسٌن محمد ربٌع                                 

 د. محب محمد شعبان                                 

البقاٌا العظمٌة للمجموعات البشرٌة فً وادي النٌل وفً بعض مواقع   عنوان الرسالة  /

 .أنثروبولوجٌة –دراسة أثرٌة  : شرق البحر المتوسط خالل العصر الخالكولٌثً

 البحر وشرق النٌل وادي فً  البشرٌة البقاٌا دراسة الرسالة تتناول  ملخص الرسالة /

 فً العظمٌة البقاٌا دور عن الحدٌث خالل من ،وذلك الخالكولٌثً العصر خالل المتوسط

 اإلنسان بها قام التً والجنس واألعمال العمر مثل المتوفى اإلنسان عن مهمة معلومات معرفة

 العنف آثار بعض  ووجد جنائزٌة قرابٌن من تتضمنه واألمراض وما الجسد على وتأثٌرها

 الخاتمة إلى باإلضافة وأربع فصول مقدمة إلى مقسمة الرسالة جاءت حٌث العظام، على

تتضمن الفصول دراسة تقدٌر العمر ونوع الجنس واألمراض مجتمعات القدٌمة  .والنتائج

 دراسة البقاٌا العظمٌة فً بعض مصر: البداري، نقادة ، معادي، هٌراكونبولٌس ، فلسطٌن فً

 ، شاعرافراٌم هور،كهف هورفات كهف  ، كسٌوفٌم ، بقعٌن كهف ، شقمٌم المواقع التالٌة كال

 حموكار. تل زٌدان تل العبر، مجنونة، تل وتل براك تل سورٌة:  مواقع بعض مطر وفً أبو
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Title Thesis / Skeletal remains of human groups in the Nile Valley and 

in some East Mediterranean sites during the Chalcolithic period: 

archaeological and Anthropological Study. 

Summary / Dealing with the thesis study of human remains in the 

Nile Valley and the eastern Mediterranean during the Chalcolithic, and 

that by talking about the role of the skeleton to know important 

information about the rights of the deceased such as age, sex and the 

work done by human and their impact on the body and the diseases 

and component offerings funeral and found some of the impact 

violence on the bones where it came thesis is divided into an 

introduction and four chapters in addition to the conclusion and 

results. Chapters include a study estimating the age, gender and 

disease study ancient societies skeleton in some Egypt, Palestine and 

Syria some sites. 

 


