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  على حسن عبد اهللا حسن/ ملخص رسالة الدكتوراة للدكتور 

  جامعة القاهرة  –رأفت محمد النبراوى عميد كلية اآلثار األسبق / د.أ/ اشراف

  ند فى العصر اإلسالمى حتى نهاية الدولة االيلخانيةنقود سمر ق/  عنوان الرسالة

  جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –قسم اآلثار 

  2006نوفمبر : تاريخ المنح 

  ملخص الرسالة 

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل والدراسة النقود التى سكت فى دار سك سمر قند فى العصر          
نهاية الدولة االيلخانية من نقود ذهبية وفضية ونحاسية وبرونزية، وهو مكون  اإلسالمى منذ دخول اإلسالم وحتى

  من مجلدين

 :المجلد األول ����

تقسم إلى فصول كل فصل يتناول النقود الذهبية والفضية والنحاسية والبرونزية للدول التى حكمت سمر 
 .قند طوال العصر اإلسالمى وحتى سقوط الدولة االيلخانية

 :المجلد الثانى ����

وهو كتالوج الرسالة ويبدأ بوصف اللوحات الخاصة بالنقود المنشورة فى الرسالة وهى فى معظمها نقود 
  جديدة تقرأ وتنشر ألول مرة، 

ثم اللوحات مع تفريغ نصوص الكتابات لكل لوحة فى نفس الصفحة، ثم يلى ذلك األشكال الخاصة 
 .بالكتالوج
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  عبد اهللا حسن على حسن/  ملخص رسالة الماجستير للدكتور

  سهام محمد المهدى/ د –رأفت محمد النبراوى / د.أ/ اشراف

  النقود المصرية فى العصرين الطولونى واالخشيدي دراسة اثرية فنية/  عنوان الرسالة

  جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –قسم اآلثار 

  2002يناير : تاريخ المنح 

  ملخص الرسالة 

ليل والدراسة النقود الذهبية والفضية والنحاسيةوالبرونزية التى ضربت فى مصر يتناول هذا البحث بالتح         
  فى العصرين الطولونى واالخشيدي

 يبدأ البحث بمقدمة تاريخية عن العصرين الطولونى واالخشيدي ����

 الباب األول يتناول النقود الطولونية ����

 الفصل األول يتناول النقود الذهبية ����

 الفضيةالفصل الثانى يتناول النقود  ����

 الفصل الثالث يتناول النقود النحاسية والبرونزية ����

 الباب الثانى يتناول النقود االخشيدية ����

 الفصل األول يتناول النقود الذهبية ����

 الفصل الثانى يتناول النقود الفضية ����

 الفصل الثالث يتناول النقود النحاسية والبرونزية ����

  ويلى ذلك خاتمة بأهم نتائج البحث والدرسة

لكتالوج الخاص باللوحات واألشكال وتم فيه نشر العديد من القطع الجديدة التى لم تنشر من وبعد ذلك ا
 .قبل
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 محمد السيد محمد أبو رحاب/  للدكتور الدكتوراةملخص رسالة 

  :لجنة األشراف

وب جامعة جن -بسوهاجكلية اآلداب  وعميدمحمد عبد الستار عثمان استاذ العمارة واآلثار اإلسالمية / د.أ
  الوادى

  جامعة جنوب الوادى –بآداب سوهاجعوض عوض اإلمام استاذ العمارة واآلثار اإلسالمية المساعد / د

  جامعة جنوب الوادى –سامى محمد نوار استاذ العمارة واآلثار اإلسالمية المساعد بآداب سوهاج / د

  :عنوان الرسالة

 -1510/ هـ1069- 915( عصر األشراف السعديين  العمارة الدينية والجنائزية الباقية بالمغرب األقصى فى
  دراسة آثارية معمارية) م1658

  م2005: تاريخ المنح 

  ملخص الرسالة 

وتتضمن الرسالة ثالثة أبواب وخاتمة، تناولت فى الباب األول االوضاع التاريخية والحضارية لدولة         
عريف باألشراف السعديين أصلهم موطنهم وألقابهم االشراف السعديين، وهو يشتمل على فصلين تضمن أولهما الت

ومراحل تكوين دولتهم ، بينما إستعرضت فى الفصل الثانى المنشآت المعمارية ومظاهر العمران فى عهد 
  .االشراف السعديين

أما الباب الثانى فيتضمن الدراسة الوصفية للعمارة الدينية والجنائزية الباقية لالشراف السعديين بمختلف    
مدن المغرب ويشتمل على أربعة فصول ، خصص الفصل األول للمساجد الجامعة ، ويتناول الفصل األول 
المدارس السعدية الباقية ، أما الفصل الثانى فيتناول المدارس السعدية الباقية ، أما الفصل الثالث فقد خصص 

ة الجنائزية المتمثلة فى قبور األشراف لدراسة الزوايا التى شيدها السعديون، بينما خصص الفصل الرابع للعمار 
  .السعديين بمراكش

وأما الباب الثالث فيعرض بمنهج تحليلي للعناصر المعمارية والزخرفية للعمارة الدينية والجنائزية   
السعدية، ويشتمل على فصلين يتناول الفصل األول العناصر المعمارية المختلفة التى تتكون منها عمارة 

السابق اإلشارة إليها سواء كانت عناصر منفعة أو عناصر إنشاء أو عناصر تهوية وٕاضاءة  المنشآت السعدية
  .أوعناصر اتصال وحركة أو عناصر وقاية أو عناصر خدمة
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والفصل الثانى يتضمن دراسة للعناصر الزخرفية المختلفة المزينة للعمارة الدينية والجنائزية السعدية، من   
  .ش كتابية وعناصر معمارية استخدمت للغرض الزخرفىعناصر نباتية وهندسية ونقو 

وختمت الدراسة بعرض ألهم النتائج التى توصلت إليها، يلي ذلك أسماء المصادر والمراجع العربية   
واالجنبية التى اعتمدت عليها، ثم ذيلت الدراسة بثبت الخرائط واألشكال واللوحات ، ثم مجموعة الخرائط 

  .توضح متن الرسالةواالشكال واللوحات التى 
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  محمد السيد محمد أبو رحاب/  ملخص رسالة الماجستير للدكتور

  :لجنة األشراف

السيد عبد العزيز سالم استاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية ومدير معهد دراسات البحر المتوسط بجامعة / د.أ
  .اإلسكندرية

 - مية ورئيس قسم اآلثار اإلسالمية كلية اآلداب محمد عبد الستار عثمان استاذ العمارة واآلثار اإلسال/ د.أ
  جامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب  –عوض عوض اإلمام استاذ العمارة واآلثار اإلسالمية المساعد بقسم اآلثار كلية اآلداب / د
  الوادى

  :عنوان الرسالة

  ).م1464- 1269/هـ869-668(مدارس المغرب األقصى فى عصر بنى مرين 

  م1999: تاريخ المنح 

  ملخص الرسالة 

تتضمن الرسالة ستة فصول وخاتمة، تناول الفصل األول األوضاع التاريخية والحضارية لدولة بنى         
تضمن أولهما التعريف ببنى مرين أصلهم وموطنهم وألقابهم ومراحل تكوين دولتهم، : مرين، ويشتمل على مبحثين

  .لعمران والمنشآت المعمارية فى العصر المرينيبينما استعرض المبحث الثانى مظاهر العمارة وا

أما الفصل الثانى فيعرض لنشأة المدارس المغربية ونظمها اإلدارية والتعليمية فى عصر بنى مرين وقد تضمن 
مبحثين، تناولت فى المبحث األول نشأة المدارس فى المغرب وأسباب إنتشارها فى عصر بنى مرين ، أما 

  .ه للنظم اإلدارية والتعليمية للمدارس المرينيةالمبحث الثانى فعرضت في

  .وأما الفصل الثالث فيتضمن الدراسة الوصفية للمدارس المرينية القائمة بمختلف مدن المغرب  

ويعرض الفصل الرابع بمنهج تحليلي للعناصر المعمارية المختلفة التى تتكون منها عمارة المدرسة   
عناصر إنشاء أو عناصر تهوية وٕاضاءة أو عناصر اتصال وحركة أو  المرينية، سواء كانت عناصر منفعة أو

  .عناصر وقاية، أو عناصر خدمة

والفصل الخامس يتضمن دراسة العناصر الزخرفية المختلفة المزينة للمدارسة المرينية، من عناصر    
  .نباتية وهندسية ونقوش كتابية، وعناصر معمارية استخدمت للغرض الزخرفى



 
8 

 

لسادس من الرسالة فيتضمن دراسة مقارنة لتخطيط المدارس المرينية بالمغرب مع تخطيط أما الفصل ا  
المدارس اإلسالمية فى المشرق، ويشتمل على ثالثة مباحث يعرض األول للمدارس السلجوقية فى آسيا الصغرى 

يوبية والمملوكية فى ومقارنة تخطيطها مع المدارس المرينية فى المغرب، أما المبحث الثانى فيعرض للمدارس األ
مصر والشام ومقارنة تخطيطها مع مثيالتها المرينية فى المغرب، بينما تتضمن المبحث الثالث المدارس اليمنية 

  .مع مقارنة تخطيطها بالمدارس المرينية فى المغرب

وختمت الدراسة بعرض موجز ألهم النتائج التى توصلت إليها، يلى ذلك قائمة بأسماء المصادر   
  .مراجع العربية واألجنبية التى اعتمدت عليها الرسالة ثم مجموعة األشكال واللوحات التى توضح متن الرسالةوال
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  سامح فكري طه المرسى البنا / االسم 

  .القاهرة  –م 1975-2-23/  تاريخ وجهة الميالد

  الدكتوراه /  الدرجة

  الفنون اإلسالمية / التخصص

  .د أبو الحمد محمود فرغلي.ليفة   ،   أد ربيع حامد خ.أ/  المشرفون

دراسة فنية "فن التجليد في العصر الصفوى في ضوء متاحف القاهرة ودار الكتب المصرية /  عنوان الرسالة
  "مقارنة

  ملخص الرسالة 

أحد فنون الكتاب الهامة التي تشتمل على فن الخط وفن التصوير وفن التذهيب ، وعلى فن التجليد يعد 
التي تكمن فيما حفظته دفوف المخطوطات عبر العصور  الناحية الوظيفيةأهمية هذا الفن سواء من الرغم من 

التي تتضح فيما تزدان به هذه الدفوف من  الناحية الجماليةالمختلفة من أوراق تزخر بباقي فنون الكتاب أو من 
على حد سواء  العربية واألجنبيةقلة في الدراسات  أساليب زخرفية وفنية ميزت كل عصرعن غيره إال أن هناك

 التي تتناول فن التجليد بصفة عامة          

وال سيما العربية المتخصصة في مجال فن تجليد الكتاب دافعا لي للبحث في  كانت قلة الدراساتوقد 
الموضوعات المتخصصة في هذا المجال  إال أنه توجد أسباب أخرى غير هذا الدافع كانت وراء اختيار 

  :وضوع منها على سبيل المثال ال الحصر الم

  : أوال

خلو المكتبة العربية من دراسة شاملة ومتكاملة عن دفوف المخطوطات الصفوية ومميزاتها وخصائصها 
  .الفنية 

  :ثانيا

اقتناء كل من دار الكتب المصرية ومتحف الفن اإلسالمي ومتحف قصر المنيل والمتحف اإلسالمي 
اهرة علي عدد ال بأس به من الدفوف الصفوية وغالبية هذه الدفوف لم تنشر أو تدرس من بكلية اآلثار جامعة الق

  .         قبل 

    : ثالثا 
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فن اهتمام معظم الدراسات التي تناولت فنون الكتاب في العصر الصفوي بأحد أفرع هذه الفنون أال وهو 
  .القدر نفسه من االهتمام طوطات دفوف هذه المخبشئ من التفصيل في حين لم تول تصوير المخطوطات 

  :رابعا 

اعتماد بعض الدرسات األجنبية التي أشارت إلى موضوع التجليد الصفوي أو نشرت بعض الدفوف          
دون اجراء المزيد من الدراسات المقارنة ونشر صور لدفوف صفوية من  مجموعة بعينهاالصفويه علي 

في مجال فن تجليد الكتاب على وجه الخصوص الكثير من  مجموعات أخرى وهو ما يفقد البحث العلمي
  .المعلومات الهامة 

  :خامسا

يمكن من خالل دراسة الدفوف الصفوية إلقاء الضوء على األساليب الصناعية والزخرفية التي          
استخدمت في عمل وزخرفة دفوف هذا العصر ، وٕايضاح بعض اإلضافات أو االختالفات التي ظهرت في 

، )التيموري(ساليب الصناعية المستخدمة في هذه الدفوف عن تلك المستخدمة في دفوف العصر السابق األ
وكذلك إبراز التطور الهائل الذي حدث لألساليب الزخرفية في دفوف هذا العصر وكذلك التأثيرات المختلفة التي 

  .وضحت في العناصر الزخرفية 

  : سادسا

وف المخطوطات الصفوية التعرف علي الفنانين الذين عملوا في مجال يمكن من خالل دراسة دف         
التجليد في هذه الفترة وأساليبهم الفنية ،كما و يمكن من خالل الدراسة التعرف أيضا على بعض أسماء هؤالء 

  .المصورين الذين عملوا في هذا المجال

  : سابعا

ثراء في األساليب الزخرفية عقد مقارنة بين زخارف يمكن من خالل ما تميزت به الدفوف الصفوية من          
الدفوف الصفوية وغيرها من الزخارف المنفذة على غالبية الفنون التطبيقية الصفوية المعاصرة ، والتي سوف 
نالحظ تشابهًا كبيرًا بين ما ورد عليها من زخارف وبين زخارف دفوف المخطوطات الصفوية ، فضال عن 

ين دفوف المخطوطات الصفوية ودفوف المخطوطات اإلسالمية المعاصرة وال سيما الدفوف إمكانية عقد مقارنة ب
العثمانية والدفوف المغولية الهندية حيث يمكن التعرف على أوجه الشبه واالختالف بينها سواء في النواحي 

  .الصناعيه أو النواحي الزخرفيه

، أما التمهيد فقد تناولت فيه الموضوع وأهميته ينومقدمه وباب تمهيدإلى  قسمت هذه الدراسةوقد          
وأسباب اختياره وأهم الصعوبات والمنهج الذي سوف أتبعه في دراسته ، بينما شملت المقدمة بإيجاز تاريخ 
الصفويين وتمكنهم من تأسيس ما يعرف بالدولة الصفوية ، كما تناولت المقدمة ازدهار الفنون بصفة عامة 
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خاصة في العصر الصفوي نظرًا الستمرار رعاية شاهات الصفويين للمجمعات الفنية وفنون الكتاب بصفة 
  .والمراسم الملكية 

مجموعة  الفصل األوللمجموعات الدراسة حيث تناول  الدراسة الوصفية والمقارنةفقد تناول  الباب األولوأما 
مجموعة الدفوف الصفوية  ثانيالفصل الالدفوف الصفوية المحفوظة بدار الكتب المصرية، في حين تناول 

على مجموعة الدفوف الصفوية المحفوظة  الفصل الثالثالمحفوظة بمتحف الفن اإلسالمي، في حين اشتمل 
بمتحف قصر المنيل والمتحف اإلسالمي بكلية اآلثارجامعة القاهرة،وقد تم ضم الدفوف الصفوية المحفوظة في 

  .المحفوظة بكل متحف على حدة كال المتحفين معا لقلة عدد الدفوف الصفوية 

ولم تقتصر هذه الفصول الثالثة على وصف الدفوف مجموعات الدراسة فقط بل اعقب وصف كل دفة          
تعليق وعقد بعض الدراسات المقارنة بين زخارف الدفة مجموعة الدراسة وزخارف الدفوف الصفوية أو زخارف 

المعاصرة وذلك للتوصل إلى بعض األمور الهامة الخاصة التحف التطبيقية أو صور المخطوطات الصفوية 
بتاريخ الدفة أو بعض األساليب الصناعية المستخدمة فيها أو بعض التأثيرات الفنية التي تظهر على الزخارف 

  . المنفذة على كل دفة على حدة 

الفصل أربعة فصول ، تناول واشتمل على  الدراسة التحليليةمن الدراسة فقد تناول  الباب الثانيوأما          
حيث ألقى هذا الفصل الضوء على األساليب الصناعية المستخدمة في دفوف الكتب األساليب الصناعية  األول

قبل العصر الصفوي ثم تناول بعد ذلك استمرارية هذه األساليب الصناعية المستخدمة في دفوف العصر الصفوي 
على هذه الطرق الصناعية فضال عن استخدامه لبعض مع توضيح إسهامات وٕاضافات الفنان الصفوي 

األساليب المبتكرة في بعض الطرق الصناعية وال سيما طريقة الالكيه ، ثم تناول هذا الفصل أهم مراكز فنون 
والتي أنتجت دفوف الكتب حيث أوضحت الدراسة بعض السمات اإلقليميه ) مراكز إنتاج الدفوف الصفوية(الكتاب

، ثم اختتم هذا الفصل بالحديث عن ض الدفوف إلى هذه المراكز الفنيةفني ومحاولة نسبة بع الخاصة بكل مركز
فناني دفوف الكتب والذين لم يقتصروا في هذا العصر على المجلدين التقليدين بل اصبح لمشاهير المصورين 

  .   في ذلك العصر دور ال يقل أهمية عن المجلدين 

حيث تناول الدفوف الصفوية من حيث التصميمات العامه  ألساليب الزخرفيةا الفصل الثانيوتناول          
الواردة عليها ، ثم تناول الفصل أنواع الزخارف الواردة على هذه التصميمات من زخارف نباتية وزخارف كائنات 

وف حية واقعية ومحوره فضال عن الزخارف الكتابية والزخارف الهندسية وانتهى الفصل بالحديث عن الدف
  .الصفوية من حيث الفترات الزمنية 

التأثيرات الفنية والصلة بين زخارف الدفوف الصفوية وزخارف التحف التطبيقية  الفصل الثالثوتناول          
حيث تناول هذا الفصل أهم التأثيرات الفنية التي وضحت في دفوف العصر الصفوي وهي  الصفوية األخرى

رات التيمورية ثم تأثيرات الشرق األقصى وانتهاء بالتأثيرات األوربية ،كما تناول هذا التأثيرات التركمانية والتأثي
  .الفصل الصلة بين بعض زخارف الدفوف الصفوية وزخارف التحف التطبيقية الصفوية األخرى
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وية دراسة فنية مقارنة بين دفوف الكتب الصفواألخير من هذا الباب فقد تناول  الفصل الرابعوأما          
المعاصرة لها حيث توجد أوجه تشابه واختالف بين دفوف   وغيرها من دفوف الكتب العثمانية والمغولية الهندية

الكتب الصفوية وهذه الدفوف المعاصرة لها سواء  من حيث األساليب الصناعية أو من حيث األساليب الزخرفية 
   .  

تي أمكنني التوصل إليها ،كما زودت الدراسة بمراسلتين وانتهت الدراسة بخاتمة ضمت أهم النتائج ال         
هامتين من قبل مسئولي متحف المتروبوليتان إلى الباحث هذا فضال عن فهرس األشكال واللوحات الخاصة 
بالدراسة كما ذيلت الدراسة بقائمة ألهم المراجع العربية واألجنبية التي استعنت بها إلتمام هذه الدراسة ، وقد 

عبارة عن كتالوج األشكال واللوحات والذي شمل اثنين وخمسين شكال  بمجلد ثاني مستقلراسة زودت الد
  .وثالثمائة وثالثة عشر لوحة 

  ،  ...وختاما ارجو من اهللا ان ينتفع بها في مجالها واهللا ولي التوفيق                    
 



 
13 

 

 

  سامح فكري طه المرسى البنا /  االسم

  .القاهرة  –م 1975-2-23 / تاريخ وجهة الميالد

  الماجستير /  الدرجة

  الفنون اإلسالمية / التخصص

  .د أبو الحمد محمود فرغلي.د ربيع حامد خليفة   ،   أ.أ/  المشرفون

  "   م1506- 1370/هـ912- 771" فن التجليد في العهد التيموري / ( عنوان الرسالة

  ).تب المصرية في ضوء متاحف القاهرة ودار الك                    

  ملخص الرسالة 

في ضوء " م1506 -1370/ هـ 912 – 771" فن التجليد في العهد التيموري ( هذه الرسالة  تتناول         
  )مجموعات متاحف القاهرة ودار الكتب المصرية 

اختيار  اشتمل علي مقدمة وبابين ،حيث تناولت المقدمة أسباب المجلد األولوقسمت هذه الدراسة إلى مجلدين 
الموضوع واهم الصعوبات التي واجهت الباحث ومكونات الدراسة،علي حين اشتمل الباب األول علي ثالثة 
فصول تناولت الدراسة الوصفية لمجموعة الدراسة ، بينما اشتمل الباب الثاني علي ثالثة فصول تناولت الدراسة 

دراسة باإلضافة إلى أربعة مالحق أهمها ملحق المراجع التحليلية وقد انتهي المجلد األول بالخاتمة واهم نتائج ال
  . فقد اشتمل علي األشكال واللوحات الخاصة بالدراسة المجلد الثانيوالمصادر،أما 

لفن تجليد الكتاب إذ توصل العصر الذهبي أن العصر التيموري يعد  وقد وضح من خالل الدراسة         
ين من مصر والشام وٕانشاء المجمعات الفنية،واالتصاالت الفنية مع جلب مهرة المجلد نتيجةمجلدو هذا العهد 

وهما أسلوب الضغط  أسلوبان صناعيان جديدانهذا العهد  يالصين إلى ابتكارات صناعية جديدة  حيث ظهر ف
تطور األساليب الزخرفية بواسطة القوالب ، وأسلوب الالكيه ، وقد كان لهذا التطور الصناعي أثره المباشر في 

لجلود تلك الفترة حيث ظهرت تصميمات متنوعة علي هذه الجلود كان من أهمها ما يعرف بتصميم المنظر 
الطبيعي ، كذلك تنوعت الزخارف التي ازدانت بها هذه التصميمات والتي وضح بها التأثيرات الفنية المختلفة 

  .وبخاصة تأثير الفن المملوكي وتأثير فن الشرق األقصى

لفن التجليد في العهد التيموري إلى صقل ونضج فني  تطور األساليب الصناعية والزخرفيةى وقد أد         
في غيرها من جلود كتب الحقب المتعاقبة كجلود  تؤثرواضح لجلود هذا العهد بما تحويه من زخارف مما جعلها 

  .العصر الصفوي ، وجلود العصر العثماني بل وصل تأثيرها إلى جلود الكتب األوروبية
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  بعنوان ماجستيرتقرير ملخص عن رسالة 

  المآذن الباقية بالدلتا حتى نهاية العصر العثمانى

  "دراسات أثرية معمارية "

  بــــــــمقدمة من الطال

  مجدى عبد الجواد علوان عثمان

  تحت إشراف

  آمال أحمد حسن العمرى/ د.أ

  أستاذ اآلثار اإلسالمية

  )اً سابق(وكيل كلية اآلثار جامعة القاهرة 

  بمشاركة

  أحمد محمد توفيق الزيات./د

  مدرس اإلثار اإلسالمية

  جامعة طنطا –كلية اآلداب 

  

  م1998 / ـــهـ1418

تعد العمارة اإلسالمية من أهم الفنون وأكثرها انتشارًا فى البلدان اإلسالمية، وهذا الفن غنى بعناصره   
  .ووحداته المعمارية، لعل من أهمه المئذنة

ثر العناصر وضوحًا فى العمارة الدينية إذ :ة السمة المميزة للعمارة اإلسالمية، حيث أنها أوتعتبر المئذن  
  .انها ترتطب بحلقة متصلة بوظيفة المسجد والتى بواستطتها يؤدى المسجد غرضه الوظيفي كمكان ألداء الصالة

وقد أطلقت عدة مصطلحات  .والمئذنة بصفة عمة بناء مرتفع ُصمم أساسًا ليرتقيه المؤذن للنداء للصالة   
والتى تتمثل وظيفتها كمكان ُيرفع من فوقه اآلذان، وأيضًا " مئذنة"عربية للداللة على المئذنة، منها مصطلح 

الذى شاع بكثرة فى المصطلحات الفنية فى شمال إفريقيا واإلندلس، وكذا مصطلح منارة أو " صومعة"مصطلح 
صور الوسطى والكتابات للداللة على نفس معنى المئذنة، وكذلك كمكان منار، والذى استعمل بكثرة فى وئائق الع

  .يشع من فوقه النور، وهو مصطلح رمزى، والمنار مثل المنارة فى ذلك

  .وقد تبقى لنا فى الدلتا عدد كبير من المآذن األثرية الهامة مازالت تحتفظ بأصولها المعمارية  
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للمآذن الباقية بالدلتا حتى نهاية العصر العثمانى ) مسح(ويهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة شاملة   
وذلك على كبر عددها والتنوع فى األساليب الفنية المعمارية والزخرفية، ومحاولة الوقوف على كم كبير من 
المعلومات التاريخية الصحيحة بقدر اإلمكان فيما يتعلق بتاريخ ومنشئ ووظيفة تلك المآذن وذلك فى مختلف 

قرى القديمة بالدلتا مثل رشيد وفوه وسمنود والمحلة الكبرى وأبيار والمنصورة وميت غمر ودمياط المدن وال
  ...ومطبوس

  -:وقد أسفرت تلك الدراسة عن عديد من النتائج منها

استخدام الطوب فى بناء معظم مآذان الدلتا حيث ندر استعمال الحجر ، كما استخدم الخشب فى عمل  -1
  .بط بين مداميك الحوائطأسقف الساللم وكروا

احتوت مآذن الدلتا على عدد كبير من العناصر المعمارية كالعقود واألقبية والساللم والمداخل واألعمدة  -2
  .والمشترفات وشرفات المؤذنين

  .كما أحتوت أيضًا على زخارف متنوعة نباتية وهندسية وجصية ، بينما ندرت الكتابات التأسيسة -3

البحث إلى بابين رئيسيين، ضم الباب األول الدراسة الوصفية فى ثالثة فصول ،  وقد تم تقسيم هذا  
الفصل األول شمل مآذن وسط الدلتا ، الفصل الثانى شمل مآذن غرب الدلتا ، والفصل الثالث شمل مآذن شرق 

  .الدلتا

من اللوحات لكل المآذن أما الباب الثانى فقد ضم الدراسة التحليلية ونتائج البحث وقد زود البحث بعدد كبير 
  .وكذلك مساقط أفقية

أحمد الزيات، لمساعدتهم لى فى / آمال العمرى، وأستاذى الدكتور / وختامًا أتقدم بشكرى إلى أستاذتى الدكتورة 
 .إتمام هذا البحث
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  تقرير ملخص عن رسالة دكتوراه بعنوان

  لوجه البحريعمائر الخديوي عباس حلمى الثانى الدينية الباقية بالقاهرة وا

  "أثرية معمارية مقارنة ةدراس"

  )1914 – 1892/ هـ 1332 -1310(

  بــــــــمقدمة من الطال

  مجدى عبد الجواد علوان عثمان

  

  تحت إشراف

  حجاجى إبراهيم/ د.أ                            آمال أحمد حسن العمرى  / د.أ

  أستاذ اآلثار اإلسالمية المساعد                          أستاذ اآلثار اإلسالمية 

  بكلية اآلداب جامعة طــــنطا                  )سابقاً (وكيل كلية اآلثار جامعة القاهرة 

  

  م2003/ ـ ــهـ1423

/ هــ 1310تولى الخديوي عباس حلمى الثانى عرش مصر خلفا لوالده الخديوي توفيق إثر وفاته سنة   
قبل بريطانيا، وفى الوقت نفسه مازالت تدين بالتبعية للسيادة العثمانية، م، وكانت مصر آنذاك محتلة من 1892

وتلقى علومه فى فيينا وسافر إلى المجر وٕايطاليا ) م1874/هـ1291(وقد ولد الخديوي عباس حلمى الثانى سنة 
اء حكم وعند عودته لمصر وتوليه الحكم أصطدم باللورد كرومر المندوب السامي البريطاني فى مصر، وفى أثن

الخديوي حاول التخلص من االحتالل البريطانى ولكنه لم يستطع ذلك، وقد ساند وشجع الحركات الوطنية 
  .الداعية إلى ذلك

وفى عصر الخديوي عباس حلمى الثانى إزدهرت العمارة اإلسالمية، وكثرت وتعددت العمائر الدينية ما   
ائر الدينية فى مدينة القاهرة ومدن الوجه البحرى دراسة بين إنشاء وتجديد، ويهدف هذا البحث إلى دراسة العم

أثرية معمارية تاريخية، وقد أسفرت تلك الدراسة عن إحصاء النماذج التالية فى القاهرة والوجه البحري، وهى 
  :عبارة عن مجموعة المساجد التالية

- 1310(فعى ، اإلمام الشا)م1893/ هــ 1311(، قوصون )م1911- 1869/هـ1329- 1286(الرفاعى 
، الرواق العباسي )م1902 - 1897/ هـ1320- 1315(، األحمدى بطنطا )م1911 -1892/ هـ1329
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/ هـ13119م، يوسف كتخدا عزبان 1869/هـ1314(، السيدة نفيسة )م1896/هـ1314(بالجامع األزهر 
م، 1894/ هـ1312م، عز الرجال بطنطا 1914/ هـ1333م، الحنفى 1904/هـ1322م، السيدة سكينة 1901

م، العطارين باإلسكندرية 1898/هـ1316م، العباسي باإلسماعيلية 1901/هـ1319العباسي بشبين 
م، الكاشف 1904/هـ1322م، العباسي ببورسعيد 1904/هـ1322م، المنشاوى بطنطا 1901/هـ1319

  .م1903/هـ1321بالمنصورة 

ة الوصفية فى أربعة فصول، أشتملت وقد تم تقسيم الدراسة إلى بابين رئيسيين، ضم الباب األول الدراس  
الفصول الثالثة األولى على مساجد القاهرة، وٕاشتمل الفصل الرابع على دراسة مساجد الوجه البحرى، أما الباب 
الثانى فقد ُخصص للدراسة التحليلية ونتائج البحث، وتتناول العناصر المعمارية والزخرفية والكتابات وتوصلت 

  -:أهمهاالدراسة إلى عدة نتائج 

تعدد وتنوع وٕانتشار العمائر الدينية التى شيدت فى عصر الخديوي عباس حلمى الثانى مما يعد تطورًا  - )1(
  .وٕازدهارًا لفن العمارة اإلسالمية فى مصر إبان هذه الفترة التاريخية

وطرز استخدم فى إنشاء وتشكيل وتكوين هذه العمائر وحدات وعناصر معمارية وزخرفية ذات أصول  - )2(
  .مملوكية مثل المنارات، القباب، المداخل، الواجهات، التخطيط، الكتابات

إقامة عمائر الوجه البحرى على نفس القدر من األهمية فى إستخدام العناصر والوحدات المماثلة لها فى  - )3(
  .عمائر القاهرة

لثانى هذا وقد زود البحث احتواء المساجد على نصوص تأسيسة تاريخية خاصة بالخديوي عباس حلمى ا - )4(
شكل تنوعت ما بين المساقط األفقية والواجهات الرئيسية والرسوم التوضيحية للوحدات  78لوحة و 220بعدد 

  .والعناصر المعمارية والزخرفية

آمال العمرى، وأستاذى الدكتور حجاجى إبراهيم، / وختاما أتقدم بخالص شكرى وتقديري إلى أستاذتى الدكتورة
 .مساعدتهم لي فى إتمام هذا البحث على عظيم
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  مرزوق/ د

  ملخص رسالة الماجستير 

  .الرعى والرعاة فى مصر القديمة

   
العصور حتى نهاية  أقدمتاريخ الرعى وتطور مهنة الرعى منذ  األوليشتمل على فصلين الفصل :  األولالباب 

  .ومدلوالتها فى اللغة المصرية القديمة الرعاة  ألقاب  الفصل الثانى ويتحدث عن. رية القديمةصالعصور الم
   

ودواب النقل والجر مثل رغى البقر ورعى الحمير  األنعامرعى  األولالباب الثانى ويشتمل على فصلين الفصل 
 األغنامالفصل الثانى ويشتمل على رعى الماشية الصغيرة و رعى الكالب و الطيور مثل رعى   ورعى الخيول

حراب والمها والتيتل  وأبوالعشب مثل الغزال وااليل  آكلةورعى الظباء والحيوانات البرية  البرية والماعز واألغنام
  .والكراكى والحمام واإلوزوالوعل ورعى الكالب ورعى ورعاية الطيور مثل البط 

   
ى العناية الصحية بالحيوانات لطبيعة عمل الرعاة ويشتمل ع األوليشتمل على فصلين الفصل  :الباب الثالث 

الفصل الثانى ويتحدث  المرح والراحة عند الرعاة أوقات إلى باإلضافةوعالج الحيوانات المريضة ورعيه 
  .فى مصر القديمة   المكانة االجتماعية للرعاة  عن
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  ملخص رسالة الدكتوراه

ياسية والدينية الصحارى المصرية واثرها على الحياة والمجتمع المصرى القديم من النواحى االقتصادية والس
 )دراسة اثرية حضارية(

  

مسميات المصرية ويشتمل  ويشتمل على فصلين الفصل االول الباب االولمسميات وجغرافيا الصحارى المصرية 
 جغرافيا الصحارى المصرية  الفصل الثانى   القديمة على مسميات الصحارى وما يتصل بها فى اللغة المصرية

.   
  

االقتصادية ويشتمل على فصلين  ارى فى الحياة والمجتمع المصرى القديم من الناحيةالباب الثانى اثر الصح
وموارد الصحارى االخرى الفصل الثانى الصيد البرى فى  الفصل االول استغالل مناجم ومحاجر الصحارى

  الصحارى المصرية
  

   )تامينية دفاعية ادارية (سياسية ال الباب الثالث اثر الصحارى فى الحياة والمجتمع المصرى القديم من الناحية
الحدود والصحراء الشرقية والغربية وبعثات المناجم والمحاجر  ويشتمل على فصلين الفصل االول تأمين

   الفصل الثانى اعمار وادارة الصحارى المصرية. الواحات واستثمارات
  

ويشتمل على فصلين الفصل    الدينية يةالباب الرابع اثر الصحارى فى الحياة والمجتمع المصرى القديم من الناح
   االلهة المرتبطة بالصحارى المصرية والبعث والخلود الفصل الثانى االول اثر الصحارى المصرية فى العقيدة
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  عبد اهللا/ د

 الدكتوراه

 القديمة مصر في عالماإل :الرسالة عنوان

 قديمال األدنى الشرق لحضارات العالي المعهد – الزقازيق :الجامعة

 ٢٠٠٥ :لتاريخا

 األولى الشرف مرتبة  :التقدير

 قديمة مصرية حضارة :التخصص

 القديم التاريخ و اآلثار أستاذ - بكر إبراهيم محمد / الدكتور األستاذ :اإلشراف

 بقاألس اآلثار هيئة رئيس و القديم األدنى الشرق لحضارات العالي بالمعهد

 بالمعهد القديمة ية المصر الحضارة و اآلثار أستاذ - م ع نالم عبد عادل محمد / الدكتور األستاذ و

 ة الفذ الحضارية اإلسهامات من كثير تقديم في السبق قصب وحضارتهم القدماء للمصريين كان :الملخص

 استخدامها ومعرفة األعالم كانت و وحديثا، قديما األمم، عنهم هاخذتأ والتي ، الحياة جوانب شتى في ، والمبتكرة

 ، لقتال ا احاتس في

 المصري العقل قدمها التيضارية الح اإلسهامات أحد ذلك، وغير المعابد، مداخل في و لألقاليم، كشعارات و

 .القديم

 و الرئيسة األنواع من نوعا لفص كل ل يتناو و المالحق، ثم خاتمة و فصول سة م خ و تمهيد من الرسالة تتكون
 :كالتالي هي

 ليماألقا أعالم :األول الفصل

 المعابد أعالم :الثاني الفصل

 اآللهة أعالم:الثالث الفصل

 العسكرية األعالم:الرابع الفصل
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 الماچستير

 الفرعونية مصر في الملكية العسكرية المكافآت :الرسالة عنوان

 القديم األدنى الشرق لحضارات العالي المعهد – الزقازيق :الجامعة

 ١٩٩٩ :لتاريخا

 ممتاز :التقدير

 قديمة مصرية حضارة :صالتخص

 العالي بالمعهد القديمة المصرية والحضارة اآلثار أستاذ - م سلي محمد عمر محمود / الدكتور األستاذ :اإلشراف

 القديم األدنى الشرق لحضارات

 المكافآت مصر عرفت قد و والعقاب ب ابالثو  اإليمان على األرض قدماه وطأت أن منذ اإلنسان فطر :الملخص

 باأللقا ملحق ثم خاتمة و رئيسين جزأين من الرسالة تتكون و . التاريخية ورهصع أقدم منذ بعامة العسكرية و بعامة

 ء الجز يتناول و . ر و الص و اللوحات ثم ثة ي الحد الدولة عصر في العسكرية والرتب ب

 :كالتالي وكانت فصول ثمانية من تكون و ة ف ل المخت مصر عصور عبر العسكرية المكافآت األول

 للمكافآت العسكرية الخلفية: األول الفصل

 القديمة المصرية اللغة في العسكرية المكافآت صيغ: الثاني الفصل

 متعلقاتها و العقارية المكافآت: الثالث الفصل

 الذهب مكافآت: الرابع الفصل

 "الجنائزي األثاث " األخروي المتاع مكافآت:الخامس الفصل

 وظائفال مكافآت:السادس الفصل

 الشرفية األلقاب مكافآت:السابع الفصل

 المكافآت فيها توزع كانت التي المناسبات :الثامن الفصل

  .بالمكافآت التكريم نالت التي للشخصيات دليال فتناول الثاني الجزء أما



 
22 

 

 

  ملخص رسالة دكتوراه
  حنان عباس أحمد. د

  ونية وبالد الشرق األدنى القديمدراسة مقارنة لعبادة الشمس في مصر الفرع:  عنوان الرسالة
 –كلية اآلداب , دراسة مقارنة لعبادة الشمس في مصر الفرعونية وبالد الشرق األدنى القديم , حنان عباس أحمد
  ) .م2002(اإلسكندرية , جامعة اإلسكندرية 

ختالف في عبادة تعتمد هذه الدراسة على المنهج القائم على المقارن القديم بهدف تتبع أوجه الشبة واال     
وذلك فيما يختص بالعوامل التي أدت إلى نشأة عبادتها وكذلك أسمائها وصفاتها وألقابها ووظائفها , الشمس

فضال عن كهنتها وألقابهم وما دار حولها من طقوس وأعياد وما أحيط بها , ومراكز عبادتها وٕاشكالها ورموزها 
ارنة أهمية هذه الظاهرة الطبيعية وأثارها المختلفة على كافة ومن ثم توضح الدراسة المق,من أساطير وروايات 

  .تلك الشعوب في هذه الفترة الزمنية المتقاربة

, والشمس وآلهتها في الديانة المصرية القديمة , ويتضمن الفصل األول نشأة العقيدة الشمسية في مصر      
وأهمية معابد الشمس والطقوس , الشمس مع توضيح ألشكال ورموز , وارتباطها ببعض المعبودات األخرى 

  .الدينية بها ودور الكهنة القدامى فى هذا المضمار

من حيث , ويتحدث الفصل الثاني عن الشمس وآلهتها في الديانة العراقية القديمة منذ العصر السومري      
مع توضيح المعابد , لهندسية وأشكال اآلدمية والحيوانية والفلكية وا, صفات ووظائف اله الشمس ومراكز عبادتها 

  .ودور الكهنة في العراق القديم , والطقوس الدينية 

ثم عند بنى إسرائيل , واآلراميين , ويتحدث الفصل الثالث عن الشمس عند االموريين والكنعانيين الفنينقيين      
  .والتأثيرات الحضارية التي أثرت في تلك الجوانب الدينية في بالد الشام , 

, والحضرميين , ويتحدث الفصل الرابع عن الشمس وآلهتها فى جنوب الجزيرة العربية عند السبئيين      
الالت فى الطائف وفى مكة ( ثم يتناول الشمس في وسط الجزيرة العربية       , ثم عند المعنينين , والقتباينيين 

فضال , ألشكال والرموز الخاصة بالشمس وتضمن الدور الديني للشمس في شمال الجزيرة العربية مع توضيح ا) 
  .عن المعابد فى هذه المناطق والكهنة والطقوس الدينية 

ويتناول الفصل الخامس عبادة الشمس فى إيران واسيا الصغرى من خالل قائمة بأسماء اآللهة العيالهية      
كما تناول القوائم الخاصة , االيرانى وما يقابلها من اآللهة البابلية وتأثير الشعوب المجاورة على الفكر الديني

بجميع اآللهة الحيثية من خالل المعاهدات والمراسم الملكية واألساطير الشعرية التي لعبت دورا كبيرا في إلقاء 
  .الضوء على شخصيات اآللهة التي ذكرت فيها 
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ألدنى القديم من حيث أوجه وفى الفصل السادس تناولت الباحثة الدراسة المقارنة بين مصر وبلدان الشرق ا    
  .التشابه واالختالف بين هذه المناطق جميعها 

  اسامة ابراهيم سالم/  ملخص رسالة الدكتوراة للدكتور

  محمود عمر سليم المعهد العالى لحضارات الشرق األدنى القديم / د.أ/ اشراف

  فى عصر الدولة الحديثة الفرعونية دراسة استراتيجية للوحدات الدفاعية على الحدود المصرية/  عنوان الرسالة

  2006: تاريخ المنح 

  ملخص الرسالة 

ترسم فصول وأبواب هذه الرسالة استراتيجية القالع و الحصون على الحدود المصرية بداية من           �
عصر الدولتين القديمة والوسطي وأستمراريتها في عصر الدولة الحديثة، حيث نجد الباحث في الباب األول 

خاص بالتنظيمات الدينية والعسكرية، قد تناول العديد من الموضوعات التي تمس التنظيمات العسكرية، ال
ففي الفصل األول نجد أن الباحث قد أشار إلي التنظيم اإلداري وتأثره بالقيادة العسكرية، حيث أصبحت 

ها باإلضافة إلى تدرج السلطة في يد الملك باإلضافة إلى عرضه كيفية تصنيف الفرق العسكرية وأسلحت
الوظائف العسكرية، وكذا األلقاب العسكرية التي شرف بها الجنود العسكريين، ثم أشار الباحث إلى نوعية 
المعدات العسكرية التي كانت تستخدم في المعارك مشيرًا إلى تصنيف الجنود ومهامهم، كما ألقى الضوء 

لق الحربية في أثناء القيام بتلك الحمالت، ثم أشار الباحث على األعالم العسكرية التي كانت تتميز بها الفيا
أيضًا إلى الجنود المرتزقة التي استخدمت في تطعيم الجيش المصري و التي كان يوظفها طبقًا لنوع 
الحمالت العسكرية و الغرض منها، كما تناول الباحث اإلشارة إلى المعبودات الحربية سواء كانت المصرية 

لتي عبدت في مصر وكانت سببًا في ارتباطهم بوطنهم مقدمين لها القرابين والطقوس الدينية، أو األجنبية، ا
 .حتى ينالوا رضاهم عليهم حتى تمنحهم النصر

وأختتم الباحث هذا الفصل بعرض المكافآت العسكرية التي كان ينالها الجنود العسكريين كدليل مادي  �
مصري مكذبًا بذلك االدعاءات، التي تشير إلى نفور ملموس، مبينًا مدى شجاعة وبسالة الجندي ال

المصري القديم من القتال وفراره من خوض المعارك والحروب، حيث اعتبرت تلك المكافآت هي سجل 
األطراف امتدت  ةلإلنجازات العسكرية العظيمة، و التي وضعت مصر على رأس إمبراطورية كبيرة مترامي

رين إلى أقصى بالد النوبة في الجنوب، وذلك كله بفضل وجود حدودها من أقصى الشمال ببالد النه
  .جيش قوي منظم محبًا لوطنه

وفي الفصل الثاني من الباب األول رسم الباحث الخطوط الرئيسية التي تشير إلى التحصينات التي  �
شيدها الملوك من أجل حماية مصر في الجهة الشرقية، حيث بدأت تلك التحصينات من عصر الدولة 

نظرا النتشار من عصر األسرة السادسة، وذلك " بيبي الثاني"قديمة، واستمرت وتوطدت في عهد الملك ال



 
24 

 

_ الهندو "الشعوب  مجيءمما أدي إلي ، الثورات في معظم مناطق الشرق األدنى القديم وتعدد الغزوات
 وربما، فدين وسوريةمن الشمال الشرقي من موطنها األصلي في أواسط آسيا لتستقر في بالد الرا" أوربية
أدي ذلك إلي تسرب  بها رابات السياسية التي سادت سورية، وقلة االستقرارطنتيجة لإلض جاءت

طمعًا منهم في االستقرار بداخل األراضي المصرية، كما ظهرت تلك التحصينات  اآلسيويين إلي الدلتا
ئط األمير والذي أقامه الملك في عصر األسرة الثانية عشر من الدولة الوسطي، حيث بدأت بتشييد حا

مؤسس هذه األسرة، ثم تناول الباحث مجموعة من التحصينات التي شيدت في تلك " أمنمحات األول"
  ".ثارو"ووصوًال حتى حصن " تل اليهودية"الفترة بداية من غرب الدلتا، وباألخص 

ين غرب الدلتا وحتى واستطرد الباحث في الحديث بعد أن تعرض لمجموعة هذه الحصون المشيدة ما ب �
، إال انه استكمل العرض لقالع طريق حورس الحربي والذي كان يمثل المدخل الرئيسي "ثارو"حصن 

لمصر من الشرق، حيث تمكن الباحث من توضيح أربع قالع عسكرية شيدت على طريق حورس 
بد الكرنك، وهما على الجدار الشمالي لصالة األعمدة بمع" سيتي األول""الحربي، طبقًا لنقش الملك 

قرية الدراويش " "رع -ماعت - من"، وحصن "تل البرج" "عرين األسد"، وحصن "تل حبوة" "ثارو"حصن 
  ".بتل الخروبة" "رع -ماعت -من"، وحصن "ببئر العبد

كما تمكن الباحث من إلقاء الضوء على طريق حورس الحربي بأكمله وكيفية التأمين التي قام بها ملوك  �
ة وتطويرها، حيث ظهرت على هذا الطريق مراكز للحماية واالستقرار شاركت فيها القالع و الدولة الحديث

الحصون المزودة باآلبار وخزانات المياه والغالل، والسبب في ذلك يرجع إلى التغييرات الجغرافية في تلك 
ة إلى وجود المواقع من جفاف لبعض اآلبار و القنوات المائية التي تغذي المكان المحصن، باإلضاف

بعض البرك و المستنقعات التي تحيط بتلك التحصينات العسكرية، والتي أستغلها فراعنة مصر كعائق 
  .طبيعي قوي أمام كل غازي قادم من الشرق

وفي الفصل الثالث تناول الباحث نموذجًا من هذه القالع معتمدًا على االكتشافات الحديثة، والذي يعد  �
حاليا، " تل حبوة" "ثارو"خل على طريق حورس الحربي عرف بحصن هو أول موقع محصن في المد

وبداية تأسيس الدولة الحديثة " أحمس األول"حيث تم التحصين فيه بعد طرد الهكسوس على يد الملك 
  .التي بدأت باألسرة الثامنة عشر

، وذلك "نمس"بل هي مدينة " ثارو"ليست " سيال"ونهى الباحث هذا الفصل بمناقشة جادة لتوضيح أن  �
من خالل معظم األبحاث التاريخية واألثرية، والتي تشير إال أنها ربما تكون العاصمة الدينية لإلقليم 
الشرقي للدلتا، وأحد البوابات الجمركية على المنطقة الحدودية للدلتا، وال يفوت الباحث من أن يشير إلى 

طريق حورس الحربي، من أجل تدعيم الحمالت العسكرية التي تمت في عصر الدولة الحديثة وسلكت 
  .السيطرة المصرية وتكوين اإلمبراطورية



 
25 

 

أما عن الباب الثاني الذي عرف باسم التحصينات في غرب الدلتا، فلقد ظن الباحث أن هناك صعوبة  �
في أثبات وجود مجموعة من التحصينات شيدت في غرب الدلتا، على اعتبار أن ما نشر عن هذا كان 

 .قليل

صل األول من هذا الباب و الخاص بالتحصينات العسكرية في غرب الدلتا، فنظرًا ألهمية و في الف �
وخطورة هذه البقعة، حيث نجد أن ظهرت مجموعة من القبائل الليبية بداية من عصر الدولة القديمة 

ى ، والذين كانوا على خالف دائم مع الحكم المصري ورغبة منهم في الدخول إل"التحنو"تحت اسم قوم 
، "التمحو"مصر واالستيطان على ضفاف وادي النيل، وما لبث بحلول األسرة السادسة إلى أن ظهر قوم 

 .والذين استمروا في الصراع مع القيادات المصرية حتى في عصر الدولة الوسطي

و أما في عصر الدولة الحديثة و التي تعد أزهى الفترات العسكرية بين مصر و الشعوب المجاورة، إذ  �
، و الذي أوردهم في "رمسيس الثاني"وبخاصة في ظل حكم الملك " الليبو" "الريبو"د أن ظهر قوم نج

نصوص كثيرة مبينًا مدى إصرار هؤالء القبائل في الدخول إلى األراضي المصرية محاولين االستيطان 
باسم  عرفت" أوروبية - الهندو"على ضفاف وادي النيل، كما نجد أن ظهر قبائل جديدة من ساللة 

شعوب البحر، والذين استوطنوا وسكنوا الساحل الشمالي اإلفريقي وتحديدًا على السواحل الليبية، وذلك 
نظرًا للتكدس و االزدحام السكاني في بالدهم األصلية، ومن معلوماتنا التاريخية والنصوص المصرية 

ألسرة العشرون، كما نجد أن أشهر ملوك ا" رمسيس الثالث"نجد أنهم دخلوا في معارك طاحنة مع الملك 
 .الباحث أشار إلى مواطن استيطانهم في غرب الدلتا

مصرين على أن يستقروا في مصر طمعًا فيها، وبرغم هذه  اومن هنا أتضح لنا أن الليبيين ما زالو  �
الهزائم التي لحقت بهم، إال أنهم كانوا يحاولون جاهدين الخوض في معارك عديدة حتى ينالوا ما يرغبون 

من األسرة التاسعة عشر بتشييد العديد من الحصون " رمسيس الثاني"فيه، وعلى أثر ذلك قام الملك 
لتأمين هذا الطريق وللدفاع عن حدود مصر الغربية، وبدأت ) غرب الدلتا(على الساحل الشمالي الغربي 

، وتناول "زاوية أم الرخم"وأمتد غربا حتى " كوم ابوبللو"تلك القالع طبقًا لالكتشافات األثرية من منطقة 
الباحث من خالل التقارير العلمية واالكتشافات األثرية التي طرأت على تلك المواقع، موضحًا عالقتهم 

 ".منف"المباشرة بقلعة مدينة 

كنموذج فريد من نوعه، موضحًا " زاوية أم الرخم"وفي الفصل الثاني من هذا الباب تناول الباحث قلعة  �
شافات األثرية التي قامت بها البعثة اإلنجليزية التابعة لجامعة ليفر بول باالشتراك ذلك من خالل االكت

مع المجلس األعلى لآلثار، وذلك من خالل مجموعة العناصر المعمارية والمباني الخدمية التي سهلت 
  .إقامة الجنود داخل هذا الحصن

ة، و التي نالت أهمية كبيرة نظرًا لوجود أما الباب الثالث الذي أشار فيه الباحث إلى حصون بالد النوب �
حيث نسب " سنوسرت األول"مناجم الذهب الغنية، حيث نجد أن أول من أهتم بهذه البقعة كان الملك 
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إليه أن شيد العديد من القالع جنوب الجندل األول، ثم ما لبث أن تعاقب بناء سلسلة من هذه القالع في 
ل الحواجز في العمق ضد النوبيين على امتداد المدخل للطريق سنوات الحقة، لتكون أنشطة دفاعية مث

 ".العال قي"الوحيد لمصر مثل النيل وضفافه الضيقة وبخاصة وادي 

وعن علم التحصينات فلقد شهدت تطورًا خالل عصر الدولة الحديثة، حيث نجد أن القالع المنهارة قد تم  �
 ".ببوهن"والقلعة الداخلية " سمنة"و  "عنيبة"إعادة بناء بعض منها، مثل ما تم في قلعتي 

، و التي عثر عليها في مقبرة "كويبل"ومن هنا تناول الباحث مجموعة الحصون التي وردت في بردية  �
، ومجموعها سبعة عشر حصنًا موضحًا في تلك "مالرامسيو "من عصر الدولة الوسطي تحت معبد 

 ".كوبان"وحتى حصن " كرمة"من حصن الحصون العناصر المعمارية، التي شيدت بداخلها بداية 

كما أشار الباحث إلى مجموعة الحمالت العسكرية التي سلكت الطريق المشيد عليه تلك القالع من اجل  �
 .إخماد الثورات و االضطرابات التي تحدث في بالد النوبة

ه كنموذج ملموس من مجموعة هذ" بوهن"وفي الفصل الثاني من هذا الباب تناول الباحث قلعة  �
الحصون، موضحًا فيه مجموعة العناصر المعمارية التي شيدت بداخله ومدى عالقته بالحصون 

 .األخرى، وذلك من خالل االكتشافات األثرية والحفائر التي طرأت على هذه القلعة

وفي النهاية أختتم الباحث رسالته بعمل مقارنة فعالة بين الحصون الثالثة ثارو في شرق الدلتا و زاوية  �
الرخم غرب الدلتا وبوهن جنوب مصر ومناقشة بعض النقاط الجوهرية في النواحي التأمينية العسكرية  أم

 .ومجموعة المباني التي تخدم الحصن

&  18كما أختتم الباحث رسالته بخاتمة تتضمن ملخص ألبواب الرسالة وقائمة بأسماء ملوك األسرات  �
والمراجع األجنبية وقائمة باألشكال واللوحات و الخرائط  ثم قائمة للمراجع العربية و المترجمة 20&  19

 .التي تخدم الرسالة ثم بكتالوج بالصور واألشكال لتوضيح ما تضمنته الرسالة عن الحصون والقالع

 ..وبذلك ينتهي الباحث من عرض فصول وأبواب الرسالة راجيًا من اهللا أن تنال حسن رضاكم �

 ...و اهللا ولي التوفيق
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  اسامة ابراهيم سالم/  الة الماجستير للدكتورملخص رس

  محمود عمر سليم جامعة الزقازيق/ د.أ/ اشراف

  على حسن األمين العام للمجلس األعلى لآلثار األسبق/ د.أ

  الليبيون فى مصر خالل عصر الدولة الحديثة الفرعونية/  عنوان الرسالة

  2002يناير : تاريخ المنح 

  ملخص الرسالة 

م فصول وأبواب هذه الرسالة مراحل العالقة العسكرية المصرية الليبية فى فتراتها المختلفة، إذ نجد ترس         
أن الباحث قد أشار فى فصوله األولى من الرسالة إلى أسماء القبائل الليبية، التى ورد ذكر أسمائهم فى 

والتى ذكر بها أسماء قوم التحنو، النصوص المصرية القديمة من خالل ما ورد إلينا من عصر ما قبل اآلسرات، 
وكذلك عثرنا على هذا االسم ايضًا فى عصر الدولة القديمة، واستمرارها فى عصر الدولة الوسطى وظهور اسم 

  .قبيلة جديدة من القبائل الليبية وهم قبائل التمحو

والمشواش، ومالمحهم وأمالكهم  )الليبو(تناول الباحث أسماء هءالء القبائل الليبية وهم التحمو والتحنو والريبو = 
  فى مصر وبصفة خاصة فى مدينة أهناسيا ، ومواطن استيطانهم عبر الصحراء الغربية،

ولم يكتف الباحث بذلك فقط بل أشار أيضا الى دورهم فى الجيش واشتراكهم فيه كجنود مرتزقة، وهذا ما دون 
  .وعلى سبيل المثال فى عهد الملك إخناتونمن عصر الملك بيبي الثانى، واستمر فى عصر الدولة الحديثة 

وكذلك أشار الباحث إلى الحياة اإلجتماعية الليبية ونظام الحكم الليبي وأنواع السلع التجارية التى تم تدوالها فى 
  .البالد المجاورة لها

  .بودة تنيتوأشار الباحث أيضا إألى المعبودات التى عبدوها فى الصحراء الغربية ، ومنهم المعبود أش والمع

ثم إنتقل الباحث إلى مرحلة جديدة بعد أن سرد كل ما يخص القبائل الليبية من مالمح اجتماعية واقتصادية = 
ودينية، وذلك لتكوين فكرة أساسية يمكننا من خاللها أن نستوعب الحياة السياسية الخاصة بهم، والتى كان لها 

  .ملوك المصريين وزعماء القبائل الليبيةأثر على نوع العالقة العسكرية التى حدثت بين ال

فبداية من عصر األسرة الثامنة عشر نجد أن هذه األسرات تميزت بالفتوحات العظيمة، ومحاولة تكوين = 
اإلمبراطورية المصرية بعد طرد الهكسوس من مصر، وبدأت تحدث عملية االستقرار والنظر إألى ما وراء 

ين الحدود الشمالية الشرقية وفرصة السيطرة على مناطق الشرق األدنى الصحراء الغربية ، وكذلك كيفية تأم
  .القديم، ومحاولة السيطرة على الثورات وٕاخمادها التى تشنها القبائل الليبية على مر العصور
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إذ نجد أن النصوص المصرية أوضحت لنا الجزية التى كانت تقدم من القبائل الليبية إألى الملوك المصريين، = 
  .ن تحدث أى معركة حربية باستثناء حملتى أمنحتب األول وتحتمس األولدون أ

لكن لم تستمر طويًال إذ نجد فى نهاية األسرة الثامنة عشر ملوك لم تهتم بالحمالت العسكرية ولكن أهتموا = 
  .بالنواحى الدينية أكثر من الالزم

رة التاسعة عشر نجد أن الملك سيتى األول بانتهاء األسرة الثامنة عشر وحلول فترة جديدة، وهي عصر األس= 
  .وهو ثانى ملوكها قام بحملتين على القبائل الليبيةوانتصر عليهم ودون ذلك على جدران معبد الكرنك

بعد تولى ابنه الملك رمسيس الثانى الحكم، أشار فى نصوص معبديه أبو سمبل وبيت الوالى إلى أنه شن = 
ة وانتصر عليهم وذلك مما دون على جدران المعبدين من لوحات حربية توضح حملة تأديبية على القبائل الليبي

  .مدى السيطرة التى فرضها الملك رمسيس الثانى على قوم التحنو

من خالل ماسبق اتضح لنا أن القبائل الليبية مازالت على ًأرار تام فى محاولة الدخول لحدود مصر = 
  .واالستقرار على واديها

الجنود المصريين تمكن الملك مرنبتاح من تشتيتهم وهزيمتهم وٕاخماد ثوراتهم، وبانتهاء هذه  بعد تحالفهم ضد= 
المعركة ظن الكثير أن هؤالء القبائل لم تعاود التقدم نحو مصر مرة أخرى، وذلك بعد تلقينهم الدرس القاسي من 

  .جراء الهزيمة
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  قسم اللغات الشرقية
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  نفيسة محمد سعيد/ د 

جامعة أسيوط ، العدد  –وهو بحث منشور بمجلة كلية اآلداب  }" فروغ فرخزاد"اآلخر للشاعرة الوجه { -1
  .م 2003يناير سنة } 13{

وهو بحث منشور } "صة عشق الملك للجارية "من قصص العشق في مثنوي جالل الدين الرومي ، { -2
 .م2007يناير سنة } 38{في مجلة الدراسات الشرقية ، العدد 

وهو بحث منشور في رسالة المشرق ، عدد خاص أعمال مؤتمر } ي األدب الفارسي نهر النيل ف{ -3
 .م 2005نوفمبر سنة } 17{المجلد " صورة مصر في اآلدب الشرقية :"

سنة } 3،4{وهو بحث منشور في رسالة المشرق ، العددان } "عبد الرحمن الجامي"رسالة الناي لـــ { -4
 .م2005

يناير سنة } 36{هو بحث منشور في مجلة الدراسات الشرقية ، العدد و } الشعر الوطني عند الهوتي {  -5
 .م 2006

جامعة أسيوط ،  –وهو بحث منشور في مجلة كلية اآلداب } النزعة الصوفية في غزليات شهريار { -6
 .م 2003سنة } 13{العدد 

 .م2008انهيار القيم وأثره في الشعر الفارسي الحديث والمعاصر سنة  -7

 .م دار الكتب المصرية 2008مثنوي جالل الدين الرومي سنة امرأة العزيز في  -8

  

  حسين صوفي/ د

  

  :المنشورة   والمترجمات األبحاث:  ثالثا 

الصادر عن 1999الملف اإليراني ، العدد الحادي عشر ـ يونية : ـ إنجازات حكومة خاتمي للمرأة  •
 شعبة الدراسات اإليرانية بمركز بحوث الشرق األوسط،

بمركز 2002مجلة شئون الشرق األوسط ،  العدد الرابع ـ أكتوبر : ية الخليج العربي ـ ديموجغراف •
 بحوث الشرق األوسط
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،الصادرة عن مركز  م2006يناير  66مختارات إيرانية العدد : الفقيه الثأر آية اهللا منتظريــ  •
 الدراسات  السياسية واالستراتيجية باألهرام،

 2006إبريل _  69لعدد امختارات إيرانية : قاربإيران وكازاخستان محددات التــ   •

_ 70مختارات إيرانية العدد  :انتخابات مجلس خبراء القيادة بين اإلشكاليات والتحديات ــ  •
 2006مايو

           2006يوليو 72 عدد –مختارات إيرانية : إيران فيالمرأة الحائرة بين الدين والسياسة ـــ  •

                              

            2008 فبراير 92 عدد مختارات إيرانية :األسـاليب السـاخرة في أدب إيران القصصي ــ  •

                           

•    

          2010 مارس 116 دعد  مختارات إيرانية :ــ مشائي مهندس السياسات اإليرانية الجديد •

                                

  .    د من الرسائل البحثية بقسم اللغات الشرقية عداالشراف علی  •
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  خالد سالمة/ د

  .م2001لسنة  11 د، نشر مجلة كلية اآلداب بقنا، العد"المعجم الفارسي الكبير، دراسة معجمية" -1

اع إيد م، رق2004القاهرة،  1في العلوم المختلفة، نشر الشركة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع، ط 7رقم  -2
19968.  

مارس  1جـ  29نشر مجلة كلية اآلداب بسوهاج العدد " أبو القاسم الهوتي ورباعياته، دراسة وترجمة " -3
  .م2006

  .م2010في  32مجلة كلية اآلداب بقنا العدد " الضيف في التراث الشعبي اإليراني" -4

  . 35م العدد 2010 البطل سياوش في الفكر اإليراني بين الماضي والحاضر أسيوط في يوليو -5

" عناصر تشكيل صورة الشهيد في ديوان خون نامه اي خاك لنصر اهللا مرداني ، العناصر الطبيعية نموذجا" -6
 .م2010في يوليو  35مجلة كلية اآلداب بأسيوط ، العدد رقم 
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  صفاء أبو شادي/ د

  

وقد تم نشر هذا البحث "و اليهودبحث بعنوان التشابه في الطقوس الدينية بين شعوب الشرق األدنى القديم  -1
م و يحتوى على أربعة محاور 2003في مجلة كلية آداب قنا ، العدد الثالث عشر بالمجلد األول سنة 

رئيسية يختص كل منها بشعب من شعوب الشرق األدنى القديم ؛ ويبدأ بمقدمة صغيرة و ينتهي بما تم 
  .التوصل إلية من نتائج 

 

ر اليهودي من خالل نصوص العهد القديم ، و يبدأ بمقدمة ثم عناصر رئيسية بحث بعنوان األحر في الفك -2
شملت الفكر اليهودي و استناده إلى النصوص الدينية الواردة بالعهد القديم و كذلك أراء فقهاء اليهود و 

فتاوى حاخاماتهم وفى النهاية تم التوصل إلى عدة نتائج                                        
 .  م2005و تم نشره في كلية آداب حلوان العدد السابع عشر المجلد الثاني يناير 
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  أحمد/ د

  النبذة العربي

ن اإلنتاج األدبي يعكس صورة الفرد في مجتمعه ويلقى الضوء على إإذا كان األدب مرآة للمجتمع ف
  . همع الجماعة من عدم هتفاعل

فنجد أن جميع أدباء  ،ية دراسة األعمال األدبية ألدباء العبرية ذوى األصل المصريأتي أهمتومن هنا 
ظهروا هذا أو  هالعبرية تناولوا فى رواياتهم حنينهم الى الماضي الذي عاشوا وتربوا فيه وتعلموا في مدارس

 لفترة على أرضهوعاشوا ونشأوا فيه  االحنين في أعمالهم حيث كانت مصر هي المكان الذي ولدوا فيه وتربو 
  . قبل هجرتهم الي إسرائيل

وتناولوا  ،ربعنيات أل هذه الروايات واقع الطائفة اليهودية في مصر في فترات الثالثينيات وا رضتع فقد
  .المصريةا األوضاع االجتماعية واالقتصادية والدينية والتعليم والثقافة وتأثرهم بالعادات والتقاليد يعجم

دراسة نماذج من أعمال الطائفة اليهودية فى مصر من خالل  وضع  دراسة نافكان لزامًا عليوعليه 
ف و ذوى األصل المصرى الذين عاشوا وتربوا ودرسوا فى مصر قبل هجرتهم إلى إسرائيل للوق بريةأدباء الع

" مصر الخاصة بي " فتم إختيار األديبة راحيل مكابي وروايتها . على وضع هذة الطائفة في تلك الفترة 
واألديب اسحاق " ذكريات من اإلسكندرية " و " الخروج الثاني من مصر " األديبة عادا أهروني وروايتها و 

  :وذلك لألسباب اآلتية " بالنش " جورميزانو جورن وروايته 

  نتاج أدباء العبرية ذوى األصل المصرىإالتعريف ب •

اء بأنفسهم والتعرف على وضع الطائفة التي عاشها األدب الذاتيةعن تجربتهم  تعبرأهمية الروايات التي  •
 اليهودية في تلك الفترة 

 دراسة األوضاع االجتماعية والعادات والتقاليد ليهود مصر  •

 .دراسة األوضاع الدينية ليهود مصر •

  .دراسة األوضاع التعليمية والثقافية ليهود مصر •

 عربية لديهم أثر الثقافة األوروبية على يهود مصر وكذلك مكانة اللغة الالكشف عن  •

  الشعبي المصرى على يهود مصر  موروثالكشف عن أثر ال •

   وحجم المشاركة ةألمابيان وعى يهود مصر بقضايا  •

 وكيفية الرد عليها اليهودية ن دعاوى االضطهاد عالكشف  •
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  االغتراب اليهودي في فلسطين

  "ناتان بسترتسكي"لـ " أيام وليالي" في رواية 

  دراسة نقدية

  الماجستير في االدب مقدم من الباحث بحث لنيل درجة

  أحمد محمد سليمان عامر

  اشراف

  االستاذ الدكتور                                  االستاذ الدكتور

  محمد محمود ابو غدير                            محمد أحمد محمود حسن

  استاذ غير متفرغ      استاذ ورئيس قسم اللغة العبرية                                

  كلية الدراسات االنسانية جامعة االزهر          كلية االداب بسوهاج

  دكتور

  عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد
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  الملخص العربي

من اهم االسلحة النظرية التي يعتمد عليها الكيان  –وال يزال  –الصهيوني / وقد كان االدب العبري       
ني في غرس الصهيونية وتحذيرها في عقلية االنسان اليهودي في محاولة عنصرية لتمجيد الشخصية الصهيو 

  .اليهودية ودعم وجودها القانوني واالخالقي 

ومن ثم فقد كرس االدباء اليهودية مضامين ابداعاتهم الفنية واالدبية لخدمات الصهيونية السياسية بكافة        
فيتم من خالل الترويج للفكر الصهيوني " ايجابا"يجابا ، فأما تحقيق هذه الوسائل الوسائل الضرورية سلبا وا

في أداء األدب العبري لخدمة األهداف الصهيونية فيتحقق من خالل " السلبي" وتبرير سياساته ، وأما األسلوب 
  .للتغير  –واعية أو غير واعية  –في محاولة " الذات الصهيونية" نقد 

ليات التي تدور في أطار نقد الذات الصهيونية هي كشف المفارقة الناتجة عن التباين بين ومن هذه اآل     
  .االغتراب " األحالم الصهيونية والواقع اليهودي في فلسطين الذي ولد ظاهرة 

. ويمكن القول ان االغتراب يعني اخفاء للعجز ، وتبريا للقصور ، وهروبا من مواجهة الواقع والحقيقة       
حينما عادت الصهيونية باليهود الي فلسطين زادت من حدة االغتراب في الحياة اليهودية ، بحيث لم يستطيع ان ف

  يضرب بجذورة في االرض الجديدة ،
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  إيمان/ د

  جامعة عين شمس

  كلية االداب

  قسم اللغة العبرية وادابها

القرن الثاني قبل الميالد الي القرن  االوضاع االجتماعية والدينية في فلسطين كما صورها كتاب المشنا من
  الثالث الميالدي

  رسالة مقدمه من

  الطالبة ايمان عبد الشافي الطيب عبد الكريم

  المدرس المساعد بكلية االداب جامعة اسيوط

  لنيل درجة الدكتوراة

  اشراف

  ليلي ابراهيم ابو المجد/ د.ا

  االستاذ بقسم اللغة العبرية وادابها

  سبكلية جامعة عين شم

  مصطفي كمال عبد العليم/ د.أ

  االستاذ غير المتفرغ بقسم التاريخ

  بكلية االداب جامعة عين شمس

يتناول هذا البحث االوضاع االجتماعية والدينية في الفترة مهمة من تاريخ فلسطين ، وهي الفترة الممتدة من 
لفترة انقساما دينيا في صرح اليهودية بين القرن الثاني قبل الميالد الي القرن الثالث الميالدي ، فقد شهدت هذه ا

كما شهدت هذه الفترة ظهور المسيحة وما ترتب عليها . الصدوقيين ، والفريسيين الذين ينسب اليهم كتاب المشنا 
  .من صرع شديد بينها وبين الفريسية والذي رصده متاب المشنا 

ي المسرح السياسي وهو عنصر غريب عن كما ترجع اهمية هذه الفترة التاريخية الي ظهور عنصر جديد عل
منطقة الشرق االدني القديم وهم اليونان اصحاب الحضارة االغريقية الذين ورثوا االمبراطورية الفارسية ، ودانت 

  .لهم الواليات التي كانت خاضعة للفرس 
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م تم التفاعل الحضاري ولقد حاول اليونان ومن بعدهم الرومان نقل ثقافتهم وتعميمها في بلدان الشرق علي ايديه
بين الحضارة الشرقية باصالتها والحضارة الغربية بزخمها والذي لم يخل من صدام في بعض االحيان والذي 

  .رصده كتاب المشنا 

وكتاب المشنا هو كتاب تشريع اشتراك في وضع احكام طبقات عديدة من علماء اليهود علي مدي عدة قرون 
ويجمع كتاب المشنا اراء هؤالء العلماء علي اختالفها . ن التهجير البابلي بدءا بعلماء اليهود العائدين م

وتناقضها وأري ان مرجع هذا االختالف هو اختالف  المبع الذي استقي منه هؤالء العلماء هذه االراء الختالف 
يئته التي عاش حيث كان كل عالم يعرض رأيه ومنهجه متأثرا بب. المجتمعات التي عاشوا فيها في فترة التهجير 

فيها بعد ان يضيف اليه ما يتفق والعقلية والنفسية اليهودية وعند عرض المشنا الراء العلماء تجنح في بعض 
االحيان الي ترجيح راي عالم علي راي عالم اخر اي عند التطبيق يؤخذ براي العالم فالن او ان التشريع المعتمد 

ض اراء العلماء المتناقضة دون ان ترجح رايا بعينه وفي احيان ياخذ براي العالم فالن وفي احيان اخري تعر 
  .اخري يجمع جمهور العلماء علي راي بعينه

ولقد قسمت هذا البحث الي تمهيد يوضح سبب ذكر للعبارات والعادات والتقليد الخاصة بحضارات الجوار ومدي 
  -:عالقة ذلك بما كان من عبادات وعادات وتقاليد تجري علي ارض فلسطين ثم باين 

وعند جماعة الباب االول يتضمن االوضاع الدينية في فلسطين عند السكان االصليين للبالد من الكنعانيين 
اليهود المقيمين علي ارض فلسطين في الفترة موضوع البحث ومقارنة هعذه االوضاع باالوضاع الدينية كما 

  كانت في حضارات الجوار ويتضمن هذا الباب خمسة فصول هي 

  فصل دور العبادة 

  فصل الطقوس التي كانت تجري في دور العبادة

  فص الصالة
  فصل الصيام
  فصل الحج

اني ويتضمن االوضاع االجتماعية في فلسطين كما كانت عند السكان االصليين للبالد من الكنعانيين الباب الث
وعند جماعة اليهود المقيمين علي ارض فلسطين في الفطرة موضوع البحث ومقارنة هذه االوضاع باالوضاع 

  االجتماعية كما كانت في حضارات الجوار ويتضمن هذا الباب اربعة فصول وهي

  التوزيع الجغرافي ونشاط السكانفصل 
  فصل عادات الزواج
  فصل عادات الطالق

 فصل نظام الخالقة علي االرامل
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  جامعة عين شمس

  كلية االداب

  سم اللغة العبرية وادابهاق

  احكام العفويات في العهد الديمن والمشنا في وء تشريعات الشر االدني القديم

  ملخص البحث

  موضوع البحث واهدافه

والتي تركزت في قانون العهد , ذا البحث دراسة احكام العقوبات التي قررها المشرع في العهد القديم يتناول ه
وجاءت هذه االحكام بعد نص الوصايا ) 23:33الخروج (و ) 20:33الخروج (و ) 26- 34:14الخروج (

  .)12:26التقنية (والتي استكملت فينا بعد بكاتب ثان للقانون وهو ما ورد في , العشر 

العدد (و ) 9-10العدد (و ) 14-31:13الخروج (و ) 17:26الالويين (اما القانون الكهنوتي فتركز في 
كما يتناول البحث احكام العقوبات التي وردت في كتاب المشنا وهو كتاب تشريع ثان اشترك في ) . 38:41

ا اراء الحكماء علي اختالفما و وتجمع المشن. صياغه احكامه حكماء بني اسرائيل منذ فترة تهجيرهم في بابل 
ونحن نري ان مرجع هذا االختالف هو اختالف المنبع الذي استقي منه الحكماء هذه االراء واختالف , تناقضها 

ولقد حاولنا في هذا البحث ان نرد احكام . قوانين المجتمعات التي عاش فيها هؤالء الحكماء خالل فترة التهجير 
الي اصلخا الذي اخذت منه وهو تشريعات  –والتي تنسب لبني اسرائيل  –عهد القديم العقوبات التي وردت في ال

كما اوضحنا ما طرأعلي هذه االحكام من تطورات في كتاب المشنا . بالد الرافدين والتشريعات المصرية القديمة 
ارنة في ذاتها وانما الهدف وليس الهدف من هذا البحث هو المق. بتأثير من الثقافة الهلينية او بتأثير شرقي قديم 

  هو ابراز ما اضفته النفسية العقلية اليهودية علي هذه االحكام 

  :منهج البحث 

وسف نبدأ في هذا البحث بعض احكام العقوبات عند بني اسرائي كما جاءت في العهد القديم متبعين في ذلك 
متبعين في ذلم المنهج الوصفي ايضا  ثم نعرض اصول هذه االحكام في بالد المشرق االدني, المنهج الوصفي 

في محاولة الظهار ارتباط احكام القانون عند بني اسرائيل بتلك الموجودة في , ثم نعقد المقارنة بين الجانبين . 
بالد الرافدين والتي تم تعديلها بعد ذلك في كتاب المشنا لتتالءم مع تطور اليهود اجتماعيا واقتصاديا وانتقالهم 

ثم نعلق علي ما طرأ علي هذه االحكام من , داوة التي كانوا عليها الي حياة المجتمعات المدنية من حياة الب
تطورات مع ابراز الجوانب التي تأثرت فيها المشنا بالقانون في بالد الرافدين او في مصر او بالقانون اليوناني او 

ه القوانين والذي يعكس دفائن النفسية اليهودية القانون الروماني والتركيز علي الطابع الذي اضفته الشنا علي هذ
.  
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  :نتائج البحث 

توصلت هذه الدراسة الي ان التشريع العقابي عند بين اسرائيل ينقسم الي قسمين رئيسين لكل منهما طابعا 
  مستقال وهما

  :طابع التشريع العقابي في العقد القديم : اوال 

  قابي في العهد القديم هو نظام بدائيتوصلت هذه الدراسة الي ان نظام التشريع الع•

توصلت هذه الدراسة الي ان نظام التشريع العقابي في العهد القديم يتسم بطابع المسئولية الجماعية عن •
  الجريمة

توصلت هذه الدراسة الي ان نظام التشريع العقابي في العهد القديم يتسم بالطابع الديني للجريمة وبالتالي •
  للعقوبة

لدراسة الي ان نظام التشريع العقابي في العهد القديم يتسم بكونة نظاما جنائيا اكثر من توصلت هذه ا•
  كونه نظاما مدنيا 

  توصلت هذه الدراسة الي ان نظام التشريع العقابي في العهد القديم يتسم بالعنصرية واالستعالء•

  "طابع التشريع العقابي في المشنا: ثانيا 

حيث مال الي , ام التشريع العقابي في المشنا هو نظام متطور نسبيا توصلت هذه الدراسة الي ان نظ•
  االخذ من القانونين اليوناني والروماني

  توصلت هذه الدراسة الي ان  نظام التشريع العقابي في المشنا يتسم بطابع المسئولية الفردية عن الجرمة•

سم بكونه نظاما مدنيا اكثر من كونة توصلت هذه الدراسة الي ان  نظام التشريع العقابي في المشنا يت•
  نظاما جنائيا 

 توصلت هذه الدراسة الي ان  نظام التشريع العقابي في المشنا يتسم بالعنصري•

  

  

  
 

  

  

  ملخص لرسالة ماجستير 
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  . شعر    –أدب سلجوقي و مغولي  -ماجستير في األدب الفارسي      /الدرجة العلمية 

  "ي الجرجاني ، ترجمة و دراسة  ديوان المع"      /عنوان الرسالة 

  .فرع اللغة الفارسية  –قسم اللغات الشرقية  –كلية اآلداب بسوهاج  –جنوب الوادي    / الجامعة المانحة 

  .م  1996      /سنة المنح 

  .خالد محمد إبراهيم إبراهيم سالمة    / اسم الباحث 

  . معيد بالقسم    /الوظيفة 

  .من قسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب بسوهاج جامعة أسيوط  –م  1991    /سنة التخرج 

  . أول الدفعة و تكليف معيد بالقسم في نفس العام   -جيد جدا    /التقدير العام 

  

  /لجنة االشراف والمناقشة والحكم 

س قسم أستاذ اللغة الفارسية و رئي –بديع محمد جمعة /  د . ا  – 1                                   
  " .مناقشا و رئيسا . " ، جامعة عين شمس " األسبق " لغات األمم اإلسالمية  

أستاذ اللغة الفارسية و رئيس قسم  – شعبان ربيع طرطور/ د . ا  -  2                                     
  " .  شا مشرفا و مناق. " اللغات الشرقية و وكيل كلية اآلداب بسوهاج  ، جامعة جنوب الوادي 

أستاذ اللغة الفارسية بكلية اللغات  –خليل عبدالمجيد محمد / د . ا  – 3                                    
  .            و الترجمة ، جامعة األزهر بالقاهرة 

                       

  . ممتاز      /تقدير المنح 

  

  الملخص

، "المعي الجرجاني " الشهير ب " ل بن محمد بن إسماعيالمعي " تدور الدراسة حول ديوان الشاعر 
و قد تلقى الشاعر علومه األولى بتلك البلد ؛ .  ق . ه  402بجرجان سنة " بكر آباد " المولود في محلة 

وهي التي انعكست في .... من أدب و لغة فارسية و تاريخ و جغرافيا و فلسفة و علوم العربية و أدبها 
  .ديوانه 
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كما . و قد رحل الشاعر في طلب العلم قاصدا خرسان ، فاعترف له هناك باُألستاذية أكثر شعراء بلخ         
فخر الدولة أنوشروان بن " كما مدح . ه  744رافق السلطان طغرل السلجوقي في رحلته إلى بغداد في سنة 

الشاعر يبُلغ ألف و مئتي  و ديوان. حاكم جرجان ، قبل أن يلتحق ببالط السالجقة " فلك المعالي منوجهر 
بيت ، كما يعتبر الشاعر من مادحي رجال الطبقة الثانية ؛ ألنه ال يوجد في ديوانه إال قصيدة  واحدة في مدح 

  .وباقي الديوان في مدح األمراء والوجهاء والوزراء " ألب أرسالن " السلطان 

  

قلما نجد له قصيدة كاملة ، و كثير من قصائده ومما ُيؤسف له أن جزاء كبيرا من أشعاره قد ُفقد ، و        
لم يبق منها إال المقدمة و أبيات قليلة ، لهذا فقد ضاع الترابط بين هذه األبيات في المعنى مما أثر على 

  .ترابط المعاني في الترجمة 

بتحليل حيث تقوم : تعتبر هذه الدراسة محاولة لتطبيق المنهج التحليلي النقدي في مجال األدب        
األبيات و استنباط  المعلومات الدالة على حياة الشاعر و مالمح شخصيته ، كما استخدمة المنهج التاريخي 

  . في بعض األحيان 

  : القسم األول يتضمن الدراسة ، وهو أربعة أبواب ، هى : و هذه الدراسة مقسمة إلى قسمين         

   : الباب األول 

  .ياسية و االجتماعية و األدبية في عصر الشاعر يتناول الحياة الس         

يعرض ألهم الدول التي كانت على مسرح األحداث و ألهم األحداث التي انعكست في : الفصل األول       
  .الديوان ، و يعرض الهم المناصب التي كانت موجودة في ذلك العصر والتي برزت في الديوان 

كما . دبية في ذلك العصر و للعوامل التي أدت إلزدهار األدب فيه يعرض الحياة األ: الفصل الثاني      
  .ُيعرف بأهم الشعراء المعاصرين للشاعر 

  : الباب الثاني 

  : يتناول سيرة حياة الشاعر و ينقسم إلى فصلين                 

  .العلوم التي أجادها  يتناول االختالف في اسم الشاعر ، وفي تاريخ ميالده ومكانه ، و: الفصل األول       

  .يتناول تَعُلم الشاعر و ثقافته ، و ميوله الشخصية ، و وفاته : الفصل الثاني       

  : الباب الثالث 

  . عبارة عن مقدمة و فصلين و هو يتناول أغراض الديوان                  
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ان ؛ حيث يمثل نصف يتناول غرض المدح ؛ وهو أهم و أغزر غرض في الديو : الفصل األول         
  .الديوان ، كما يتناول خصائص المدح عند الشاعر ، والصور التي أكثر من استخدامها في مدحه 

يتناول باقي األغراض الموجودة في الديوان ، وهى مرتبة ترتيبا تنازليا ، حسب كثرة : الفصل الثاني       
  .عة وآخرها غرض الهجاء عدد األبيات المنظومة في كل منها ، أولها غرض وصف الطبي

   :الباب الرابع 

  .يتناول أسلوب الديوان ، وهو مقدمة و فصلين               

و , الجناس بأنواعه : يتناول الصناعات البديعية والفنون التي وردت في الديوان ، مثل : الفصل األول       
  ...التشبيه ، والرديف ، و االستعارة ، والتضاد 

وخاصة بالقرآن األكرم ، و بالحديث الشريف ، وباألدب و . يتناول التأثر و التأثير : الثاني الفصل        
كما أثر في من جاء بعده من الشعراء . باللغة العربية ، و تأثر باألدباء الفرس و بالتاريخ الفارسي و أبطاله 

  .نجيب فرغاني و سوزني سمرقندي : الفرس أمثال 

ترجمة الديوان و فيه الترجمة كاملة مع التعليق و معجم لألعالم و للبلدان و األماكن   يتناول  :القسم الثاني 
.  

  .وفيها ما توصلت له الدراسة من نتائج و توصيات  : الخاتمة 

  : قائمة المصادر والمراجع 

  .ذكر فيها الباحث ما أكثر من الرجوع إليه من مراجع و مصادر           
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  ملخص لرسالة دكتوراة 

  . معاجم   –تطبيقي  - علم اللغة  -   دكتوراة في اللغة الفارسية    /الدرجة العلمية 

معجم صحاح الفرس للنخجواني و تأثره بمعجم صحاح العربية للجوهري ، دراسة لغوية "    /عنوان الرسالة 
  "تقابلية 

  .فرع اللغة الفارسية  –قسم اللغات الشرقية  –كلية اآلداب بسوهاج  –وادي جنوب ال   / الجامعة المانحة 

  .م  1999      /سنة المنح 

  .خالد محمد إبراهيم إبراهيم سالمة    / اسم الباحث 

  . مدرس مساعد بالقسم    /الوظيفة 

  .ط من قسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب بسوهاج جامعة أسيو  –م  1991    /سنة التخرج 

  . جيد جدا    /التقدير العام 

  /لجنة االشراف والمناقشة والحكم 

أستاذ و رئيس قسم اللغة العربية ،  – حسين محمد نصار/ د . ا  - 1                                   
فا و مشر . " وعميد كلية اآلداب جامعة القاهرة األسبق ، و رئيس أكاديمية العلوم والفنون بالقاهرة األسبق 

  "رئيسا 

أستاذ اللغة الفارسية و رئيس قسم  –بديع محمد جمعة /  د . ا  – 2                                    
  " .مناقشا . " ، جامعة عين شمس " األسبق " لغات األمم اإلسالمية  

م اللغة العربية  أستاذ و رئيس قس – محمود فهمي حجازي/ د . ا  – 3                                   
  " .مناقشا . " بكلية اآلداب جامعة القاهرة ، و رئيس دار الكتب المصرية 

أستاذ اللغة الفارسية و رئيس قسم  – شعبان ربيع طرطور/ د . ا  – 4                                  
  " .                   مناقشا  مشرفا و. " اللغات الشرقية و عميد كلية اآلداب بسوهاج  ، جامعة جنوب الوادي 

  . مرتبة شرف أولى    /تقدير المنح 

 فرع اللغة الفارسية     كلية اآلاب بسوهاج
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  الملخص 

صحاح الفرس " معجم : تتناول هذه الرسالة ، دراسة معجمين مهمين في لغتيهما ، أال و هما               
واحد ؛ فإن ، و نظرا ألن لغتا المعجمين ليستا من أصل " صحاح العربية للجوهري " و معجم " للنخجواني 

  .منهج الدراسة هو المنهج التقابلي 

المعاجم و :  الباب األولتناول .  مقدمة و خمسة أبواب و خاتمة: و الرسالة مقسمة إلى               
 –تعريفها و أهميتها و نشأتها لدى الشعوب المختلفة ، و رجح الباحث سبق اآلشوريين في تأليف المعاجم 

ثم تبعهم الصينيون ، ثم اليونانيون ، ثم الهنود ، ثم العرب ، ثم العبرانيون ، ثم  –و خاصة ثنائية اللغة 
  . - إذا سلمنا بعدم وجود معاجم لديهم قبل الفتح اإلسالمي لبالدهم  –الفرس 

  

ألنها المدرسة التي ينتمي إليها  –المدارس المعجمية مع عناية بمدرسة القافية  الباب الثانيتناول          
فتناول أهم المعاجم المصنفة في كل مدرسة على حدة و ركز على أهم مميزات و عيوب كل  –عجمان الم

  .ثم أفرد الباحث بابا لكل معجم من المعجميين على حده . معجم مع عرض للقضايا التي ُأثيرت حوله 

  

خالل استقراء  معجم صحاح الفرس ، كما تناول مؤلفه و مالمح شخصيته من الباب الثالثتناول         
المعلومات و اإلشارات التي وردت عنه في صحاح الفرس ، كما حاول إزالة اللبس الذي كان بين مؤلف 

شمس الدين محمد " صحاح الفرس و والده و مؤلفات كل منهما ، حيث تبين إن مؤلف صحاح الفرس هو 
بشمس " و اشتهر " شمس الدين  "و على هذا يكون اسمه محمد و لقبه " بن فخرالدين هندوشاه النخجواني 

دستور الكاتب في " كما ثبت أن كتاب " . فخر الدين " و لقبه " هندوشاه " و اسم أبيه . أيضا " الكاتب 
من " تجارب السلف " ، كما ثبت أن كتاب  -مؤلف صحاح الفرس  –من مؤلفات االبن " تعيين المراتب 
أي حتى القرن الثامن  –الفارسية حتى عصر صحاح الفرس  كما َعَرَف هذا الباب بالمعاجم. مؤلفات األب 

فتناول كل معجم بشئ من التعريف ، كما تناول هذا الباب أيضا الخلط بين صحاح الفرس و .  -الهجري 
صحاح العجم ، فرجح وجود كتابين ؛ أحدهما لألب و كان اسمه صحاح العجم و هو الذي ذكره حاجي خليفة 

و صحاح العجم هذا أكثر . ن واحدة قديمة و األخرى كتبت بعدها و بها اضافات إن منه نسختي: حين قال 
لغة " كما تناول الباب تأثر صحاح الفرس بمعجم . شهرة في بالد الترك ؛ نظرا لتفسيره الكلمات باللغة التركية 

وفائي ؛ في : ي و ممن تأثر بالنخجوان. ألسدي الطوسي ، و أنه كان أحيانا يأخذ عباراته كما هى " الفرس 
و دهخدا حين نقل عنه مواد كاملة دون أن يشرحها أو يعلق عليها، في . ه  933معجمه الذي صنفه عام 

  " . لغت نامه " موسوعته 
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، معجم صحاح العربية ، و مؤلفه و أهميته ، و مكانته بين المعاجم العربية ،  الباب الرابعكما تناول       
اتباعه لمدرسة القافية ال ابتداعه لها ، كما بين فضل الصحاح و أهميته و مميزاته  فَعَرَف بمؤلفه و أكد على

و عيوبه ، كما عرض للدراسات التي دارت حوله ؛ من متأثرة أو مختصرة ، كما عرض لمسألة ترجمة 
ة الصحاح إلى لغات أخرى و أكد على أن صحاح الفرس ليس ترجمة لصحاح العربية ، كما تناول مسألة إعاد

  .ترتيب صحاح العربية على يد البرمكي 

  

، فقد أحكم المقابلة بين المعجمين ، عن طريق إحصاءه لكلمات و فصول و  الباب الخامسأما           
أبواب المعجمين ، ثم تعرض لترتيب المواد بين المعجمين ، فبين أن كالهما قد إلتزم الحرف األخير كباب ، و 

والنخجواني نادرا ما شذ عن هذا الترتيب فلم ُيراع حروف الوسط . روف الوسط األول كفصل ، مع مراعات ح
كما تناول الباب ضبط الكلمات بين المعجمين ، فتبين له أن النخجواني . ، بينما لم يتخل الجوهري عنه أبدا 

. في آخره كان يضبط الحرف األول فقط في أغلب األحيان ، كما أنه راعى الضبط في أول المعجم أكثر مما 
كما تناول الباب تعريف . و معظم كلماته جاءت غير مضبوطة ، أما الجوهري فقد ُعنى بالضبط عناية فائقة 

. و شرح الكلمات بين المعجمين ، فتبين أن النخجواني كان في الغالب ُيقدم المعاني الحسية على المعنوية 
أو غير دقيقة ، و أحيانا كان يشرح الكلمات مبهمة و غامضة   –أحيانا  –كما جاءت تعريفاته و شروحه 

. شرحا عربيا ، كما كان كثيرا ما ُيشير إلى معاني كلماته في بالد أخرى أو لهجات أخرى مثل لهجة أذربيجان 
كما تناول الباب األعالم بين الصحاحين ، فظهر أن النخجواني كان ُمقال من األعالم سواء أشخاص أو أماكن 

ثم عرض الباب . من األعالم و خاصة أسماء العلماء  –عن النخجواني  –كان مكثرا  ، أما الجوهري فقد
كما تناول االستشهاد بين الصحاحين ، و َعَرَف الشواهد و . للمقابلة بين عدة فصول و مواد من الصحاحين 

ظهر أن هدفها و أهميتها ، و تناول االستشهاد بالقرآن األكرم و الحديث الشريف بين الصحاحين ، و 
كما عرض لالستشهاد بالشعر . بينما أكثر الجوهري من االستشهاد بهما . النخجواني َنُدَر أن يستشهد بهما 

االستشهاد بأبيات كاملة ، االستشهاد بشطرات : بين الصحاحين ، وقد تناول ذلك من عدة وجوه منها 
  .أثور من الكالم االستشهاد بالم. منفصلة ، ذكر قائل االستشهاد ، عدم ذكر القائل 

  

ثم جاءت قائمة المصادر و . ، لتثبت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة  الخاتمةثم جاءت           
  .المراجع ؛ التي أكثر الباحث من الرجوع إليها ، ثم جاء فهرست الرسالة 
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  صفاء/ د

  ملخص رسالة الدكتوراة

ويتضمن البحث تمهيد ومقدمة " دراسة تاريخية " "نة اليهودية األعياد والمواسم في الديا"وعنوان الرسالة  
  :وتمهيد تعرضنا فية لمعني كلمة عيد ، موسم باللغتين  العبرية والعربية ، ويحتوي البحث علي بابين 

  :ويحتوي الباب األول علي فصلين " األعياد في العهد القديم وأراء فقهاء اليهود :"الباب األول بعنوان  

  .األعياد في العهد القديم " األول بعنوان الفصل  

  "  أراء فقهاء اليهود في األعياد " والفصل الثاني بعنوان  

  

  :ويحتوي أيضا علي فصلين " المواسم في العهد القديم وأراء فقهاء اليهود :" الثاني بعنوان  بأما البا

  "المواسم في العهد القديم " الفصل األول بعنوان  

  .أراء فقهاء اليهود في المواسم " فهو بعنوان  يانإما الفصل الث

  .ثم انتهت الرسالة بخاتمة احتوت علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
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  ملخص رسالة الماجستير  

  

وتبدا بمقدمة تتحدث عن معني الميراث " ميراث المراة في الشريعة اليهودية " رسالة الماجستير بعنوان 
رية لغويا وشرعيا ومن أهم الوارثون  ومتى يتحقق اإلرث ، ثم يتكون البحث من بابين يحتوي بالعربية والعب

  :كل باب علي فصلين 

  ميراث المرأة في العصور القديمة : ، الباب االول تحت عنوان 

  -:تناول) شعوب الشرق االدني القديم ( والفصل األول فيه بعنوان ميراث المرأة عند الشعوب القديمة 

  )  الفراعنة( وق المرأة في اإلرث في مصر عند المصريين القدماء حق - 1

 عند السوميين  - 2

  نعند البابليو - 3

 عند عرب الجاهلية  - 4

  

  ميراث المرأة عند العبريين " إما الفصل الثاني فهو بعنوان 

  "ميراث المرأة في المسنا والعصور الوسطي واراء فقهاء اليهود " أما الباب الثالث فهو بعنوان 

  والفصل األول فية ميراث المرأة في ضوء العهد القديم  

ميراث المراه في المسنا وأراء فقهاء اليهود انتهي البحث بخاتمة أصوت علي ما توصل آلية "والفصل الثاني 
  البحث من نتائج ؟
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  أسيوطعة ـــجام      

   اآلدابية ــــكل      

  حسن نفيسة محمد سعيد محمد م: بـم الطالــاس      

  

  الغربة في إشعار جالل الدين الرومي مع ترجمة مختارات من شعره: موضوع الرسالة

  

  

  الرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة الفارسية وآدابها من         

  جامعة أسيوط –كلية اآلداب                        

  

  : تحت إشراف 

  

  دين محمد السعيد جمال ال/ األستاذ الدكتور  

  جامعة عين شمس  –أستاذ ورئيس قسم لغات األمم اإلسالمية بكلية اآلداب             

  

  محمد عبد الحكم عبد الباقي / د

  جامعة أسيوط  –العربية بكلية اآلداب  ةأستاذ مساعد ورئيس قسم اللغ        

                                                      *****  

وهو من أهم الموضوعات ◌ِ    الرومي،ث حول موضوع الغربة عند الشاعر الفارسي جالل الدين يدور البح
   .شعرةالتي ترددت في 

، إلي جانب مدخل وخمسة  إعدادهوتنقسم الدراسة الي مقدمة توضح سبب اختيار البحث ،أهميته ، وطريقة 
  : فصول  دارت موضوعاتها كاألتي   
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أعمالة في هذا الفصل  تناول حياة الشاعر ، أهم  –نشائتة  –لدين الرومي جالل ا: الفصل األول بعنوان 
أعمالة فهو من أعظم شعراء الصوفية  في العالم اإلسالمي في القرن السابع الهجري ، وعرف بموالنا  جالل 

  . الدين ، كما عرف ب موالي 

، وقد تحدثت عن كل منهما  المنثوي والديوان المعروف بغزليات  شمس تبريزي: ومن أهم أعمالة    
  .بالتفصيل 

 

مفهوم الغربة وعنوانه عند متصوفة اإلسالم  وفية أتناول مفهوم الغربة عند كبار : الفصل الثاني وعنوانه 
  .الصوفية أمثال ابن عرابي وابن الفارض ، وفريد ابن العطار ، وحافظ الشيرازي وغيرهم 

  

غربة الروح داخل  –غربة االنفصال : يم الغربة إلي ثالثة أنواع ومن خالل الدراسة تبين لي أنة يمكننا تقس
  .غربة الخروج عن المألوف وعن طبائع البشر ، وقد تحدثت عن كل نوع علي حدة  –الجسد 

  

إما الفصل الثالث فهو بعنوان الغربة في أشعار جالل الدين الرومي أتناول في هذا الفصل تصوير الشاعر 
  .ثة ، وأتناول كل نوع علي حدة من خالل إشعارهللغربة بأنواعها الثال 

  

أتناول .العشق اإللهي عند جالل الدين الرومي ودورة في الهروب من الشعور بالغربة: الفصل الرابع وعنوانه
في هذا الفصل دراسة العشق اإللهي عند موالنا جالل الدين فقد كان أساس تجربته الصوفية، والوسيلة 

  .ره بالغربةالوحيدة للهروب من شعو 

في . ثم يأتي الفصل الخامس الذي يشمل علي ترجمة مختارات من أشعار الغربة عند جالل الدين من الديوان
هذا الفصل أقدم مجموعة من النماذج المختارة من أشعار الديوان، والتي تشمل علي أفكار وصور جديدة، 

  .يعبر بها موالنا عن شعوره بالغربة 

  

أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة فد تبين من الدراسة أن جالل الدين الرومي  وتشتمل علي: الخاتمة 
المجاز  مد تناول الغربة بطريقة جديدة رغم أن هذا الموضوع قد تناوله الكثيرون من المتصوفة وذلك باستخدا

الغربة المكانية  والتعبير عن هذا الشعور بالصور البالغية والتصويرية ، كما اتضح من خالل الدراسة أن
كانت من أهم ما تأثر به موالنا جالل الدين الرومي فظهر مدي تأثره به، وكذلك اتسم شعر جالل الدين 

  .بالطبع والعفوية 
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  كلية اآلداب

  قسم لغات األمم اإلسالمية

  فرع اللغة الفارسية وآدابها

  
  نفيسة محمد سعيد محمد محسن 

  
  1920-1930الفارسي الحديث بين  ظاهرة االغتراب في الشعر: آخر موضوع 

  
  جامعة عين شمس -كلية اآلداب  - ويقدم الرسالة للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة الفارسية وآدابها 

  محمد استاذ الدين الجمل/ تحت إشراف الدكتور 

  جامعة عين شمس -- كلية اآلداب  -- أستاذ اللغة الفارسية 

  
، وهي ظاهرة حديثة  1920- 1930راب في الشعر الفارسي الحديث بين البحث المستمر عن ظاهرة االغت    

  .، فإن أي شخص يشعر باالغتراب بلدي

  
ويتم تقديم هذه الدراسة لشرح سبب اختيار البحث ، وأهميته وطريقة التحضير ، إلى جانب ثالثة فصول       

  - : من الموضوعات على النحو التالي 

مفهوم وأهمية في هذا الفصل تناول مفهوم االغتراب واألهمية التاريخية  .تراباالغ: الفصل األول بعنوان     
لهذا المصطلح ، واالغتراب لغة والمشتقات ، والتصدي لمفهوم هذا المصطلح من وجهة نظر علماء االجتماع ، 

  .وعلماء النفس

  .االغتراب في ايران في العصر الحديث وأسبابه ومظاهره: الفصل الثاني بعنوان   

ومعالجة األسباب التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة من سوء الوضع السياسي في إيران في تلك الفترة ،     
والروسية واالنكليزية عليها ، باإلضافة إلى اندالع الحرب العالمية األولى ، التي جلبت الكوارث إليران والحياة 

وز ظاهرة االغتراب في ايران ، وظهور من االبتكار طغيان حكم رضا شاه بهلوي ، وسببا آخر لبر  البرلمانية و
في الشعر الفارسي الحديث ، كما انه استعرض مظاهر هذا االغتراب ، وهو ما ينعكس في العدد 

األجانب في إيران واحتكار االستعمار لمواردها الطبيعية وانهيار األخالق الشاعر اإليراني ، وليس  المتزايد
  .الشعور باألمن والسالمة
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ظاهرة االغتراب وأبعاده في الشعر الفارسي الحديث ، الذي تناول أنواع من االغتراب : الفصل الثالث بعنوان   
النفسي واالجتماعي والمكاني ، مع ذكر األسباب لظهور هذه األنواع من االغتراب ، في قصائد لبعض 

لعامة إليران ، وآثار مثل هذه الظروف إيران في العصر الحديث ، الذي هو التجارب الخاصة والشروط ا الشعراء
  .على الشعر ، وأنتقل إلى أهم النتائج المترتبة على كل نوع من األنواع الثالثة من االغتراب

  
وتتكون من أهم النتائج من هذه الدراسة ، فقد وجدت الدراسة أن ظاهرة االغتراب الديني أوال ، ثم : خاتمة    

نه أصبح واضحا أن االغتراب النفسي ، هو أصعب أنواع من شدة االغتراب اتخذت بعد ذلك على الفلسفي ، أل
لقد كان القاسم المشترك لهذه األنواع ، ووجدت أيضا أن سبب الشعور باالغتراب في شعراء ايران في تلك  ،

الفترة ، هو الظروف السيئة والسياسية واالجتماعية في ايران وفساد النظام من خالل كل شاعر عن حالة 
طريقته وأسلوبه ، ولها طابع مميز يختلف عن اآلخر ، وسيطر على ظاهرة الحزن والحداد على  االغتراب في

 شعر االغتراب
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  عمار/ د

 ملخص بحث لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العبرية وآدآبها     

 المصادر والمضامين في ديوان ابن األمثال لشموئيل هناجيد:      بعنوان  

البحث تعريف بالمثل في العربية والعبرية لغةوٕاصطالحا كذلك تعريف بالحكمة بين هاتين اللغتين إضافة يتضمن 
إلي الحديث عن أهمية المثل والحكمة  والعالقة بينهما ثم يتناول البحث التعريف بالحكيم والفارق بين الحكمة 

عض األمثال الشائعة في اللغة العربية كما يحتوي علي صيغ  ب,المكتسبة بالتجارب وبين الحكمة اإللهية  
من خالل مدخال  بدء البحث به                                                                   . والعبرية  وكيفية إستخدام المثل كأسلوب تعليمي تهذيبي وذلك

هود في سعة وحرية  إستطاعوا من ويلي المدخل تعريف بالحياة في األندلس بعد الفتح اإلسالمي وكيف كان الي
إلي ) وهي العربية بحروف عبرية–مايسمي بالعربية اليهودية (خاللهما إنتاج مؤلفات  عديدة باللغتين العربية

 )إبن األمثال(كما قدم البحث وصفا للظروف المحيطة التي أثرت في صاحب ديوان , جانب اللغةالعبرية  
وصل إلي كرسي الوزارة في إمارة إسالمية  كإشارة واضحة علي سماحة  الوزير اليهودي شموئيل هناجيد وكيف

ولقدإستطاع الناجيد وهو الشاعر البارز في مرحلة إزدهار األدب العبري أن يجمع كثير من األمثال .  اإلسالم 
,  شطرات في بعض األحيان10فقرة تتكون بعضها من   1200في ديوانه الذي إحتوي تقريبا علي أكثر من 

ولقد تم تقسيم هذا , سبة ألقرانه من الشعراء اليهودناولت أمور حياتية وأخري دينية فكان هذا الديوان سبقا له بالنت
البحث إلي مضامين أمثال  أشار اليها الناجيد في ديوانه دون تقسيم واضح لتلك المضامين والتي تضمنها 

المضامين - المضمون النفسي   –اإلجتماعية  األخالق والسلوكيات: البحث داخل ثالثة فصول تحت عناوين 
الدينية  أما القسم الثاني من البحث هو مصادر تلك األمثال ماكان منها من اللغة العربية  تاره واللغة تارة أخري 
وماكان منها خارج عن المجتمع األندلسي فكان مما نقله المسلمين من ثقافات أخري ولقد إستخدم الناجيد في 

وفي بعض الفقرات ظهرت كلمات من العربية التي كانت لغة الثقافة ) المأخوذة من التوراة (ة المقرائية ديوانه اللغ
–التشبيه (والعلوم في ذلك الوقت ولقد أوضح البحث إستخدام الناجيد لفروع البالغة العربية من علم البيان 

).                                                                                  حسن التقسيم  –المقابلة  –الطباق –الجناس (وعلم البديع ) الكناية –اإلستعارة 

 :وهاهي أهم النتائج التي خرج بها البحث 

وهذا مادعي , أن المثل في الحياة هو بمثابة تهذيب خلقي يشمل الناحية التعبدية وبالتبعية الحياة السلوكية )1(
ألمثال فصارت أقواله تتناولها األلسن بالرواية والحفظ ثم التدوين فأسهم في إنشاء ميزان إليه كل من ضرب ا

  . خلقي للشكل الحياتي القويم

- طائفتك-لم يذكر الناجيد ضمن فقرات الديوان لفظ يهودي أوبني إسرائيل واكتفي بالتلميح بقوله شعبك) 2(
 اقربائك  نافيا عن نفسه التعصب الصريح
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الديوان أي نظرة أخروية واضحة حتي في الفقرات التي تحدثت عن خشية اهللا  بل اكتفي الناجيد  لم يشمل )3(
 بذكر النفع الدنيوي فقط دون ذكر لألجر في اآلخرة

  

  عمار/ د

 ملخص بحث لنيل درجة الماجستير في اللغة العبرية وآدآبها     

  )العصر الذهبي(مصادرها المصطلحات الصوفية في أدب يهود األندلس و :      بعنوان  

 عمار أحمد خلف :للباحث                        

يبدأ البحث بتعريف باألندلس  وبسكانها األوائل وبالتواجد اليهودي في األندلس وعالقة اليهود بسكان األندلس ثم 
 .عد تنصرهم ب) القوط(دخول المسيحية الي األندلس وما وصلت إليه العالقة بين اليهود وسكان األندلس 

ثم يتعرض البحث الي الحالة الدينية لليهود خارج األندلس قبل الفتح اإلسالمي وتطور الحركة الدينية بعد الفتح  
خاصة في العراق وفلسطين والمراسالت بين يهود الشرق ويهود األندلس  كما يتناول البحث األدب الديني 

الدينية اليهودية التي مالبثت حتي سارت علي المنهج  اليهودي مع توضيح للتأثير اإلسالمي علي المدارس
اإلسالمي ومع تطور الفكراليهودي نتيجة لتسامح الدولة اإلسالمية ظهرت المدارس الدينية المختلفة التي أنتجت 

لي وبعد أن كان اإلنتاج الديني لليهود قاصرا ع) الظاهري منها والباطني (العديد من المؤلفات اللغوية والتفسيرية 
تفسير أسفار العهد القديم ظهر األدب غير الديني الذي تمازج مع األدب الديني ليتشكل الفكر اليهودي بالصبغة 

 اإلسالمية العربية  

ومع الفتح اإلسالمي  للبلدان غير العربية ظهرت الترجمات العربية للعلوم الغير عربية التي إستفاد منها اليهود 
مختلفة من اآلداب  أثرت المكتبة العبرية بالعديد من المؤلفات  الزلت محل بحث  فتأثروا بها وأنتجوا الوانا

 . ودراسة إلي اآلن تم األشارة إليها في البحث

ومع تطور الفكر الديني اإلسالمي ظهرت المدارس التي تميل إلي الزهد إلي جانب المدارس الفقهية  واللغويه 
ره في األدب اليهودي                                              مماأدي إلي ظهور أدب الزهد وكان لذلك أث

أضف إلي ذلك  ظهوراألدب الصوفي الذي لم يعرفه المجتمع اإلسالمي إالفي القرن الثاني الهجري والذي أنتقل 
 بدوره إلي األدب اليهودي  الذي إتجه رجاله إلي محاكاة األدب الصوفي اإلسالمي  دون محاكاة للسلوك
الصوفي اإلسالمي الذي سبقه النزوع الي الزهد في المجتمع اإلسالمي كنتيجة عكسية الي حالة المجون التي 
سادت في بعض المدن العربية   إال أن المجتمع اليهودي لم تكن فيه هذه النزعة  فكانت المحاكاة اليهودية في 

 .األدب دون السلوك  
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المية ومايقابلها في األدب العبري وخاصة في األندلس بين أدباء وقد ناقش البحث المصطلحات الصوفيه اإلس
 اليهود مع وجود نماذج من األدب العبري  

 :وكانت أهم  نتائج البحث هي كاآلتي

 .وجود شروح لغوية وفلسفية ونقدية لم يعرفها اليهود إالتحت مظلة الدولة اإلسالمية )1(

 لم تعرف لدي اليهود من قبلإستخدام اليهود للبحور واألوزان العربية والتي  )2(

 مع اإلختالف في المعني ) صوفي(إتفاق بين اللفظين  العربي والعبري  )3(

لم يعرف أدباء اليهود الشكل العملي للتصوف بالمعني اإلسالمي ولكنه كان عمليا دربا من دروب  )4(
 السحر والتنجيم والتعاويذ
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  كلية اآلداب

  قسم لغات األمم اإلسالمية

  ية وآدابهافرع اللغة الفارس

  
  محمد سعيد محمد محسن نفيسة 

  1920-1930ظاهرة االغتراب في الشعر الفارسي الحديث بين : آخر موضوع 

  جامعة عين شمس -كلية اآلداب  - لفارسية وآدابها ويقدم الرسالة للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة ا
  محمد استاذ الدين الجمل/ تحت إشراف الدكتور 

  جامعة عين شمس -- كلية اآلداب  -- لفارسية أستاذ اللغة ا

، وهي ظاهرة حديثة  1920- 1930البحث المستمر عن ظاهرة االغتراب في الشعر الفارسي الحديث بين     
  .، فإن أي شخص يشعر باالغتراب بلدي

ثة فصول ويتم تقديم هذه الدراسة لشرح سبب اختيار البحث ، وأهميته وطريقة التحضير ، إلى جانب ثال      
  -- : من الموضوعات على النحو التالي 

  
مفهوم وأهمية في هذا الفصل تناول مفهوم االغتراب واألهمية التاريخية  .االغتراب: الفصل األول بعنوان     

لهذا المصطلح ، واالغتراب لغة والمشتقات ، والتصدي لمفهوم هذا المصطلح من وجهة نظر علماء االجتماع ، 
  .وعلماء النفس

  
  .االغتراب في ايران في العصر الحديث وأسبابه ومظاهره: الفصل الثاني بعنوان   

ومعالجة األسباب التي أدت إلى بروز هذه الظاهرة من سوء الوضع السياسي في إيران في تلك الفترة ،     
لكوارث إليران والحياة والروسية واالنكليزية عليها ، باإلضافة إلى اندالع الحرب العالمية األولى ، التي جلبت ا

طغيان حكم رضا شاه بهلوي ، وسببا آخر لبروز ظاهرة االغتراب في ايران ، وظهور من االبتكار  البرلمانية و
في الشعر الفارسي الحديث ، كما انه استعرض مظاهر هذا االغتراب ، وهو ما ينعكس في العدد 

ا الطبيعية وانهيار األخالق الشاعر اإليراني ، وليس األجانب في إيران واحتكار االستعمار لموارده المتزايد
  .الشعور باألمن والسالمة

  
ظاهرة االغتراب وأبعاده في الشعر الفارسي الحديث ، الذي تناول أنواع من االغتراب : الفصل الثالث بعنوان   
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قصائد لبعض النفسي واالجتماعي والمكاني ، مع ذكر األسباب لظهور هذه األنواع من االغتراب ، في 
إيران في العصر الحديث ، الذي هو التجارب الخاصة والشروط العامة إليران ، وآثار مثل هذه الظروف  الشعراء

  .على الشعر ، وأنتقل إلى أهم النتائج المترتبة على كل نوع من األنواع الثالثة من االغتراب
  
ت الدراسة أن ظاهرة االغتراب الديني أوال ، ثم وتتكون من أهم النتائج من هذه الدراسة ، فقد وجد: خاتمة    

اتخذت بعد ذلك على الفلسفي ، ألنه أصبح واضحا أن االغتراب النفسي ، هو أصعب أنواع من شدة االغتراب 
لقد كان القاسم المشترك لهذه األنواع ، ووجدت أيضا أن سبب الشعور باالغتراب في شعراء ايران في تلك  ،

السيئة والسياسية واالجتماعية في ايران وفساد النظام من خالل كل شاعر عن حالة الفترة ، هو الظروف 
طريقته وأسلوبه ، ولها طابع مميز يختلف عن اآلخر ، وسيطر على ظاهرة الحزن والحداد على  االغتراب في

 شعر االغتراب
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  وسائل اإلعالم المحلية فى تدعيم المشاركة السياسيةدور 

  دراسة ميدانية على محافظة أسيوط

  –معيدة قسم اإلعالم –إلهام حسب النبي أحمد محمد : إعداد

  كلية اآلداب جامعة أسيوط 

  

لتى أولهما نظري وتناول اإلعالم المحلي والتعريف به، وكذلك نشأته ، واألهداف ا: تناولت هذه الدراسة شقين
  .أنشئ من أجل تحقيقها، وأهم الوظائف التى من المفترض أن يؤديها ذلك اإلعالم

كما تناول هذا الجانب النظري المشاركة فى السياسية، ودوافعها ومستوياتها ومعوقاتها كما تعرض   
  .ألزمات المشاركة والتنشئة السياسية 

وم السياسية فإنه من الضروري أن يتناول وحيث أن هذا البحث يحاول الربط بين علمي اإلعالم والعل  
  .الجانب النظري العالقة بين وسائل اإلعالم والسلطة السياسية وكذلك العالقة بين اإلعالميين والسياسيين

وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على جمهور محافظة أسيوط وذلك بهدف التعرف على الدور : وثانيهما ميداني
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وتسعى . المحلية فى المشاركة السياسية التدعيم لوسائل اإلعالم

لإلجابة على بعض التساؤالت الخاصة بالتعرف على حجم تعرض الجمهور لإلعالم المحلي بوسائله الثالث، 
ومدى الدور الذى  وأكثر البرامج والموضوعات قبوًال ومتابعة فى هذا اإلعالم، وتقييم الجمهور إلعالمه المحلي

  .يمارسه اإلعالم المحلي فى المشاركة السياسية، رأي الجمهور فى تطوير اإلعالم المحلي

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة أساسية هى أن اإلعالم المحلي له تدعيم المشاركة السياسية، ولكن   
اب سطحية ذلك الدور، والمشكالت التى هذا الدور يحتاج إلى تفعيل ، قد أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أسب

تواجه اإلعالم المحلي ، ومتطلبات تطوير ذلك اإلعالم حتى يؤدي الدور المطلوب منه فى تدعيم المشاركة 
، وقد قامت هذه الدراسة عددًا من التوصيات والمقترحات لمحاولة رفع مستوى أداء اإلعالم المحلي ةالسياسي

  .محافظة أسيوط على وجه الخصوصعامة اإلعالم المحلي الموجه ل

  :وكانت توصيات الرسالة كاآلتي  

  .توفير اإلمكانيات الفنية والمادية حتى يقوم اإلعالم المحلي بدوره، من ميزانيات ودورات تدريبية •

استقالل القنوات المحلية عن القنوات المركزية بحيث يكون لها سياسة مستقلة لخطط لمواجهة مشكالت  •
 .مع المحليومتطلبات المجت
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 .اإلعداد الجيد للبرامج والمحمالت السياسية وذلك لمحاولة جذب المشاهد •

 .االهتمام بالتدريب المستمر للعناصر العاملة فى مجال العمل اإلخباري •

التوازن فى عرض الموضوعات والقضايا من حيث الكم المعروض وتوقيت العرض حتى ال يتم التركيز  •
 .أخرى على موضوعات وٕاهمال موضوعات

 .أهمية الخروج من مشكلة البرنامج األسبوعي مما يقوى بين المشاهد والبرامج •

االهتمام بمشكالت الريف وضرورة االختالط بالريف ومشكالته حتى يمكن مخاطبته بطريقة تلقي قبوًال  •
 .واستجابة

باإلجابة على  ضرورة االهتمام بالتفاصيل حول األخبار التى تتميز بأهميتها لدى المشاهد حتى يشعر •
 .التساؤالت بالنسبة للحدث المحلي ويشعر بأنه فى قلب الحدث

أهمية مراعاة التوازن والعدالة فى تناول مشكالت اإلقليم حتى يصبح اإلعالم المحلي معبرًا عن جميع  •
 .محافظات اإلقليم

كفاءة الرسالة االهتمام بدراسات استطالع الرأي حول ما يقدمه اإلعالم المحلي مما يؤدي إلى رفع  •
 .اإلخبارية

 .توفير وتطوير المعلومات الكافية الالزمة لصناعة األخبار  •

 .مراعاة األهمية فى ترتيب األخبار بحيث يأتي ما يهم المشاهد فى مقدمة األخبار  •

االهتمام ببرامج التنشئة السياسية وضرورة االستعانة بأساتذة متخصصين لوضع القواعد الصحيحة  •
 .مهوروتبسيطها للج

تشجيع الباحثين على إعداد الدراسات التطبيقية والميدانية للعالقة بين وسائل اإلعالم والمشاركة  •
 .السياسية 

 .ضرورة خروج األحزاب من التقوقع وااللتحام بالجماهير ومعرفة مشكالتهم •
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  يسرا حسني عبد الخالق :اســم البـاحثــة

المشاركة االجتماعية للمرأة دراسة ميدانية على  العالقات العامة فى تدعيم: "عنوان الدراسة
  الجمعيات االهلية العاملة فى مجال المرأة فى مصر

  رسالة ماجستير غير منشورة: نـــوع الدراسـة

  :مشكلة الدراسة

تهدف الدراسة الى دراسة طبيعية المفهوم االجتماعي المتكامل لمسئوليات وانشطة واهداف    
التأثيري الذى يمكن أن تقوم به لدعم االنشطة والجهود االتصالية التى تقوم  العالقات العامة، والدور

بها الجمعيات االهلية، وذلك من خالل دراسة ميدانية على الجمعيات االهلية العاملة فى مجال 
المرأة للتعرف على الوضع الراهن لهذه الجمعيات وأهم الوسائل االتصالية التى تستخدمها، ومدى 

لتحقيق أهداها، وما تقوم ) التقييم - التخطيط  - البحوث (لى نشاطات العالقات العامة اعتمادها ع
  .به من واجبات

  

  :أهداف الدراسة

  .التعرف على أهم أهداف برامج العالقات العامة بالجمعيات االهلية - 1

التعرف على مدى اعتماد الجمعيات على نشاطات العالقات العامة بالجمعيات االهلية فى  - 2
  .تفعيل المشاركة االجتماعية للمرأة

  .التعرف على اهم المعوقات التى تحد من كفاءة أداء برامج العالقات العامة بالجمعيات االهلية - 3
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  يسرا حسني عبد الخالق :اســم البـاحثــة

العالقات العامة فى تدعيم المشاركة االجتماعية للمرأة دراسة ميدانية على : "عنوان الدراسة
  لجمعيات االهلية العاملة فى مجال المرأة فى مصرا

  رسالة ماجستير غير منشورة: نـــوع الدراسـة

  :مشكلة الدراسة

تهدف الدراسة الى دراسة طبيعية المفهوم االجتماعي المتكامل لمسئوليات وانشطة واهداف    
جهود االتصالية التى تقوم العالقات العامة، والدور التأثيري الذى يمكن أن تقوم به لدعم االنشطة وال

بها الجمعيات االهلية، وذلك من خالل دراسة ميدانية على الجمعيات االهلية العاملة فى مجال 
المرأة للتعرف على الوضع الراهن لهذه الجمعيات وأهم الوسائل االتصالية التى تستخدمها، ومدى 

لتحقيق أهداها، وما تقوم ) لتقييما - التخطيط  - البحوث (اعتمادها على نشاطات العالقات العامة 
  .به من واجبات

  

  :أهداف الدراسة

  .التعرف على أهم أهداف برامج العالقات العامة بالجمعيات االهلية - 1

التعرف على مدى اعتماد الجمعيات على نشاطات العالقات العامة بالجمعيات االهلية فى  - 2
  .تفعيل المشاركة االجتماعية للمرأة

  .اهم المعوقات التى تحد من كفاءة أداء برامج العالقات العامة بالجمعيات االهلية التعرف على - 3
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  يسرا حسني عبد الخالق :  اسم الباحثة

  دراسة ميدانية: المصري  لدى الرأي العام  الصورة الذهنية للقوى السياسية المصرية: عنوان الرسالة

  رسالة دكتوراه غير منشورة: نوع الرسالة

  :ة الدراسةمشكل

جماعة  –األحزاب (  التعرف على الصورة الذهنية للقوى السياسية المصرية في تتحدد مشكلة الدراسة
يناير وما بعدها،  25قبل ثورة : لدى الرأي العام المصري في إطار حدثين زمنيين رئيسين) اإلخوان المسلمين

الرأي العام، ومصادر تشكيلها، مع دراسة تأثير  وذلك من خالل دراسة سمات هذه الصورة وأبعادها المختلفة لدى
 وسائل(عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في عملية تشكيل صورة القوى السياسية لدى الرأي العام المصري 

والكشف عن أوجه التشابه واالختالف بين صورة األحزاب ) ، االهتمام السياسي، السمات الديموجرافيةاإلعالم
  .خوان المسلمين لدى الرأي العام المصريالسياسية وجماعة اإل

  :أهداف الدراسة

  :الرئيس للدراسة في يتمثل الهدف

لدى الرأي ) جماعة اإلخوان المسلمين –األحزاب (التعرف على الصورة الذهنية للقوى السياسية المصرية      
  .العام المصري

  :ومن هذا الهدف تنبثق عدة أهداف فرعية تتمثل في

مدى اعتماد الرأي العام على وسائل اإلعالم في تكوين معارفه واتجاهاته نحو القوى  الكشف عن -  1
 :السياسية المصرية، وذلك من خالل

  .تحديد مصادر معلومات الرأي العام عن القوى السياسية -أ 

ية ترتيب وسائل اإلعالم من بين المصادر االتصالية المختلفة، ودورها في تشكيل صورة القوى السياس -ب
من خالل رصد التأثيرات المعرفية، والوجدانية، والسلوكية المترتبة على اعتماد الرأي العام على تناول 

  .وسائل اإلعالم لشئون القوى السياسية

 :التعرف على صورة القوى السياسية لدى الرأي العام المصري وذلك من خالل - 2

  .اسية لدى الرأي العامرصد أهم سمات ومكونات الصورة الذهنية للقوى السي -أ
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  .الكشف عن المعارف واالتجاهات التي يكونها الرأي العام عن هذه القوى -ب

الكشف عن مستوى االهتمام السياسي للرأي العام، وتأثيره على طبيعة الصورة الذهنية للقوى  - ج
  .السياسية

المستوى  - التعليم  –النوع  –السن (الكشف عن تأثير المتغيرات الديموغرافية للرأي العام  -د
  ).االقتصادي واالجتماعي

  .المقارنة بين الصورة الذهنية لكل من األحزاب السياسية، وجماعة اإلخوان المسلمين - هـ

  .يناير وما بعدها 25المقارنة بين الصورة الذهنية للقوى السياسية قبل ثورة  -و
 

  :نوع الدراسة

تستهدف وصف الظاهرة وعناصرها وعالقتها في  تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي
  .واعتمدت الباحثة على منهج المسح بالعينة والمنهج المقارن وضعها الراهن، 

  :مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من الجمهور العام في محافظات مصر، وقد تم اختيار ثالث محافظات لتطبيق 
  : الدراسة عليها

 .بارها العاصمة التي تشمل مختلف التوجهات الفكرية والمستويات االجتماعيةباعت: محافظة القاهرة -أ 

 .باعتبارها ممثلة لمحافظات الوجه البحري: محافظة المنوفية  -ب 

 .باعتبارها ممثله لمحافظات الوجه القبلي: محافظة أسيوط  - ج 

  . مفردة) 600(وبلغ حجم العينة 

  :أدوات جمع البيانات

  : ىدت الباحثة عللتحقيق أهداف الدراسة اعتم

  .استمارة االستبيان - 1

 .:للدراسة النتائج العامة

حيث يؤثر نمط ملكية الوسيلة اإلعالمية على الصورة الذهنية للقوى السياسية لدى الرأي العام،  -1
 :اتضح
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وجود عالقة بين االعتماد على اإلذاعة كوسيلة إعالمية حكومية والثقة في الحزب الوطني ، ووجود  -أ 
  .عدم مشاهدة التلفزيون المصري والثقة في جماعة اإلخوان المسلمين  عالقة بين

توجد عالقة بين ثقة المبحوثين في الحزب الوطني وعدم مشاهدة القنوات الفضائية، كذلك توجد عالقة   -ب 
 .بين ثقة المبحوثين في الحزب الوطني وعدم متابعة الصحف الخاصة 

  .قومية يثقون في جماعة اإلخوان المسلمينأظهرت النتائج أن من ال يتابعون الصحف ال - ج 

توضح النتائج أن متابعة الصحف الحزبية تؤثر على ثقة المبحوثين في أحزاب المعارضة، حيث أثبتت  -د 
  .النتائج وجود عالقة داله إحصائيا بين الثقة في أحزاب المعارضة ومتابعة الصحف الحزبية 

الصورة الذهنية للمبحوثين نحو أدوار ووظائف أظهرت النتائج أن للصحف القومية دور في تشكيل  - ه 
  .األحزاب السياسية 

 . أظهرت النتائج أن من يعتمد على االنترنت ال يثق في الحزب الوطني  -و 

بالنسبة لتأييد األحزاب السياسية في ) تؤثر إلى حد كبير(النتائج أن وسائل اإلعالم  تأظهر  -2
 .نتماء ألحد األحزاب السياسيةاالنتخابات المصرية، بينما ال تؤثر بالنسبة لال

أظهرت النتائج ضعف مستوى ثقة عينه الدراسة في األحزاب السياسية حيث جاء ضعف الثقة في  -3
%) 46(للوطني ،%) 64.3(الترتيب األول بالنسبة للحزب الوطني وأحزاب المعارضة بنسبة 

 .ألحزاب المعارضة

لون من أجل تحقيق مصالح شخصية أكثر يرى أغلب المبحوثين أن أعضاء األحزاب السياسية يعم  -4
 .من العمل على تحقيق الصالح العام 

أظهرت النتائج  أن السبب الرئيس الذي يحد من كفاءة أحزاب المعارضة للوصول إلى الحكم في  -5
، بينما في التطبيق %)40.3(التطبيق األول هو احتكار الحزب الوطني للحياة السياسية بنسبة 

ا عند وقوع األزمات وكذلك عدم قدرتها على تقديم حلول لمشكالت المجتمع البعدي هو بطء تحركه
. 

أظهرت النتائج أن االتجاه العام المتكون لدى عينة البحث عن أهداف أعضاء جماعة اإلخوان  -6
 .المسلمين هو االتجاه المحايد يليه االتجاه االيجابي

م بها جماعة اإلخوان المسلمين هي يرى أغلب المبحوثين أن أكثر الوظائف االيجابية التي تقو  -7
المساهمة في الكشف عن قضايا الفساد، بينما كانت أكثر األدوار سلبية لجماعة اإلخوان المسلمين 

 .هو دورها في معالجة قضية ارتفاع األسعار
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  ملخص رسالة الماجستير الخاصة

  ماجدة محمد عبد الباقي/ بالدكتورة 

  :عنوان الرسالة 

  .للصحف الصادرة في جنوب مصر ةدراسة تحليلي" افة اإلقليمية لقضايا المجتمع المحليمعالجة الصح" 

دارت مشكلة الدراسة حول الكشف عن حجم اهتمام الصحف اإلقليمية بقضايا المجتمع المحلي ، ممثلة 
طريق في قضايا األمية والبطالة ، وتحليل حجم هذا االهتمام ووصفة وتفسيره ، باإلضافة إلي الكشف عن 

  معالجة الصحف 

  

  .موضوع الدراسة لهذه القضايا والمقارنة بينها 

  .وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التفسيرية واستخدمت منهج المسح اإلعالمي والمنهج المقارنة 

وتم اختيار صحف صوت المنيا وصوت أسيوط وصوت سوهاج وصوت قنا وذلك باعتبارها الصحف 
كما استخدمت تحليل المضمون كأداة لجمع المادة العلمية من ,اإلقليمية في جنوب مصر التي تمثل الصحافة 

  . 1995إلي ديسمبر  1991صحف الدراسة بأسلوب الحصر الشامل لجميع إعداد الصحف من يناير 

  :وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج منها 

  .رنة بقضية األمية أولت صحف الدراسة قضية البطالة اهتمامًا كبيرًا مقا •

  .ركزت صحف الدراسة علي البعد االقتصادي للبطالة في مقابل التركيز علي البعد االجتماعي لألمية  •

اتفقت صحف الدراسة في اإلخبار كأول وظائف مضمون قضيتي األمية والبطالة بين اختلفت في  •
جدها اقتراح الحلول للبطالة ومناقشتها ن, فبينما كانت التوعية والتثقيف بمشكلة األمية , الوظيفة الثانية 

  .مع الجمهور والمسئولية 

اتفقت صحف الدراسة في الطابع اإلخباري لمعالجة قضيتي األمية والبطالة وتليها المعالجة االستقصائية  •
. 
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  ملخص رسالة الدكتوراه الخاصة

  ماجدة محمد عبد الباقي/ بالدكتورة 

  :عنوان الرسالة 

  ".م فى التثقيف السياسي للرأى العام ومدى تنمية اتجاهاته نحو المشاركةدور وسائل اإلعال" 

استهدفت هذه الدراسة رصد وتحليل وتفسير وتقييم الثقافة السياسية للرأي العام المصري بوصفة متلقيًا 
مصادر لرسائل االتصالية من مختلف وسائل اإلعالم للتعرف على مدى صحتها وجودتها وتعامالتها كمًا وكيفًا و 

هذه الثقافة والدور الذى يؤديه اإلعالم فى تنميتها، وقدرته على دفع الرأي العام وتنمية اتجاهاته اإليجابية نحو 
المشاركة والوقوف على المتغيرات المؤثرة على هذه العملية والتى قد تسهم فى دفع المواطن إلى المشاركة أو 

  .اإلحجام عنها

يدانية واستخدمت منهج المسح بالعينة بمستوييه الوصفي والتحليلي، تنمي هذه الدراسات الوصفية الم
  .والمنهج المقارن ومنهج دراسة الحالة

طبقت الدراسة على عينة ممثلة للرأي العام فى محافظة أسيوط وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج   
  :منها

م التوازن فى مكوناتها ، وعدم التكامل بين االرتفاع النسبي للثقافة السياسية للرأي العام مع اتسامها بعد -1
  .مستوياتها

أن الرأي العام يستقي السياسية من وسائل اإلعالم الجماهيرية المسموعة والمقروءة والمرئية وٕان كان ذلك  -2
وجاء اعتماد الرأي العام على وسائل االتصال بصفة عامة . يتم بدرجات متفاوتة طبقًا لدوافع التعرض 

 :ليبالترتيب التا

  .التليفزيون •

 .الصحافة •

 االتصال  •

 الراديو  •

 "االنترنت"شبكة المعلومات  •

كما أسفرت النتائج عن اتفاق المبحوثين فى الثقة والمصداقية التى يولونها لهذه الوسائل بنفس ترتيب  -3
  .اعتمادهم عليها كمصدر للثقافة السياسية
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  .ام لم تكن دافعًا قويًا لنمو اتجاهات إيجابية نحو المشاركة بينت نتائج الدراسة أن الثقافة السياسية للرأى الع -4

أن متغيري النوع ومستوى التعليم كانت لها عالقة قوية باالتجاه نحو المشاركة، وجاءت هذه العالقة لصالح  -5
  " .ريف/ حضر"المذكور الحاصلة على مؤهل جامعي فأعلى بغض النظر عن محل اإلقامة 

 

  ملخص رسالة الماجستير

دراسة "عالقة االنتماء الحزبي فى مصر بالتعرض للمواد السياسية فى الراديو والتليفزيون : عنوان الرسالة
  ".ميدانية

  2002: سنة المنح

  قسم اإلعالم كلية اآلداب بجامعة أسيوط –على سيد علي : الباحث

جامعة  –العليا والبحوث كلية اإلعالم لشئون الدراسات  –األستاذ الدكتور عدلي سيد محمد رضا : المشرف
  القاهرة

  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف على االحتياجات األساسية للمواطن المصري من وسائل إعالمه المحلي، 
خاصًة فيما يتعلق بالمواد والبرامج السياسية األكثر تفضيًال لدى أفراد الدراسة منتمين ، وكذلك التعرف على أكثر 

ة أهمية لدى العينة موضوع الدراسة فى الحصول على المعلومات السياسية بشكل عام، وفى المصادر اإلعالمي
متابعة الموضوعات والقضايا واألزمات السياسية، سواء أكانت مصرية أم عربية أم دولية، كما تهدف الدراسة 

  *********إلى معرفة

على وسائل اإلعالم على شريحة  ومن جهة أخرى تهدف الدراسة إلى اختبار فرضيات نظرية االعتماد  
كما . مهمة من شرائح الجمهور التى يستقون منها معلوماتهم السياسية، وكذلك اآلثار الناجمة عن هذا االعتماد

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع مستوى االنتماء الحزبيين فى األحزاب المختلفة وعلى رأيهم نحو طبيعة 
  .وواقع الحياة الحزبية فى مصر

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

مفردة من المنتمين حزبيًا 200منها ) مفردة400(تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح بالعينة على   
مفردة من غير 200، و)مفردة من حزب الوفد، ومثلها من حزب التجمع50مفردة من الحزب الوطني، و) 100(

  .المنتمين

    :أهم نتائج الدراسة
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ود عالقة ارتباطيه ذات داللة معنوية بين مستوى الحزبي وحجم التعرض للمواد أكدت الدراسة وج
السياسية فى التليفزيون والراديو ، مع مالحظة تأثير المتغيرات الوسيطة، كما أكدت وجود فروق ذات داللة 

ما يتعلق معنوية بين المنتمين حزبيًا وغير المنتمين فى حجم التعرض المنتمين لمواد السياسية، وذلك في
  .بالتليفزيون فقط، بينما لم تثبت الدراسة الفرض ذاته فيما يتعلق بالراديو

كما أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطيه بين نوع استخدام الجمهور للتليفزيون والراديو وحجم التعرض 
القة ارتباطيه ايجابية وكذا وجود ع. للمواد السياسية فيهما، مع مالحظة تأثير المتغيرات الديموجرافية الوسيطة

 .بين مستوى االهتمام السياسي لدى المبحوثين وحجم التعرض للمواد األساسية فى التليفزيون والراديو
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  . حنان موسى عبد العال موسى : اسم الباحثة 

 إداراتدراسة ميدانية لعينة من " العالقات العامة فى المنشات الصناعية بمحافظة أسيوط  :عنوان الرسالة 
  " . العالقات العامةفي القطاعين العام والخاص بمدينة أسيوط

  . رسالة ماجستير غير منشورة : نوع الرسالة 

 "ملخص الرسالة " 

تعني هذه الدراسة بالتعرف علي ممارسات أجهزة العالقات العامة في المنشآت الصناعية سواء التابعة 
 "T3Aوشركة " اسمنت أسيوط"ة أسيوط وذلك في شركة للقطاع العام أو التابعة القطاع الخاص داخل محافظ

مصنع " والشركة المالية والصناعية المصرية " "أسيوط لتكرير البترول"وشركة , ممثلين للقطاع الخاص " لألدوية 
ممثلين للقطاع العام وذلك بهدف التقييم الموضوعي للجوانب اإلدارية والتنظيمية واالتصالية " أسيوط لألسمدة 

  .يب ممارسة أنشطة وأعمال العالقات العامة بهذه المنشآت محل الدراسة والمقارنة بينهما وأسال

كما اعتمدت علي أداة االستبيان والمقابلة , استخدمت الدراسة منهج المسح وكذلك المدخل المقارن
  .المتعمقة في جمع المعلومات والبيانات 

فرد في الشركة  20, أسيوط لتكرير البترول  فرد في شركة 45فرد بواقع  105أجريت الدراسة علي 
فرد في شركة  25فرد في شركة اسمنت أسيوط  15" مصنع أسيوط لألسمدة " المالية والصناعية المصرية 

T3A  لألدوية ممن يعملون في في اجهزة العالقات العامة فى هذه الشركات فى أى جهاز أخر يتشابه عمله مع
  .أعمال وأنشطة العالقات العامة

خلصت الدراسة علي عدد كبير من النتائج التي تكشف عن مدي االهتمام المتزايد بأجهزة العالقات 
العامة وأنشطتها وأعمالها داخل المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص مقارنة بالمنشآت الصناعية التابعة 

ثأثيرا كبيرا علي درجة االهتمام بأجهزة للقطاع العام مما يدل علي ان اختالف نمط الملكية بهذه الشركات يؤثر 
 . العالقات العامة ودرجة اهتمام هذه الشركات بتحسين صورتها لدي جماهيرها 
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  قسم اإلعالم -كلية اآلداب –شريهان محمد توفيق : اسم الباحثة

انية على دراسة ميد: العوامل المؤثرة في التماس المعلومات السياسية من شبكة اإلنترنت: عنوان الدراسة
  .عينة من الصفوة المصرية

صفحة، وتتضمن أربعة فصول وخاتمة، يتناول الفصل األول اإلطار المنهجي  294تقع الدراسة في 
ويتضمن الفصل الثاني اإلطار النظري لها من خالل ثالث مباحث، المبحث األول تضمن . واإلجرائي للدراسة

دخل االعتماد على وسائل اإلعالم، إما المبحث الثالث فتناول مدخل التماس المعلومات، والمبحث الثاني حول م
: ويأتي الفصل الثالث بعنوان االستخدامات السياسية لشبكة اإلنترنت ويندرج تحته مبحثين. مدخل دراسة الصفوة

 المبحث األول يتناول شبكة اإلنترنت كوسيط اتصالي جديد، يدور المبحث الثاني حول الوظائف السياسية لشبكة
اإلنترنت، أما الفصل الرابع فهو يشتمل على نتائج الدراسة الميدانية من خالل أربعة مباحث تناول المبحث 
األول اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية وتناول المبحث الثاني النتائج العامة للدراسة الميدانية، وتناول 

 .بحث الرابع نتائج اختبار صحة فروض الدراسةالمبحث الثالث العالقة بين متغيرات الدراسة، وتضمن الم

وقد َعِنَيت الدراسة بمحاولة رصد العوامل المؤثرة على فئة الصفوة المصرية في التماسهم للمعلومات 
مفردة من فئة  160وذلك من خالل تطبيق دراسة ميدانية على عينة قوامها . السياسية من شبكة اإلنترنت

مفردة في كل محافظة منهما، وكانت عينة الدراسة  80القاهرة وأسيوط، بواقع الصفوة المصرية داخل محافظتى 
بالتساوى، حيثُ قسم هذا ) السياسية واإلعالمية واألكاديمية وقيادات العمل األهلى(موزعة بين فئات الصفوة 

  .وات محل الدراسةمفردة لكل نوع من أنواع الصف 40العدد بين الفئات األربعة التيُ طبقت عليها الدراسة بواقع 

وخُلصت الدراسة إلى عدد كبير من النتائج التى تكشف عن األهمية المتزايدة للدور االتصالى الذي 
وهو ما يظهر من خالل تزايد اعتماد أفراد . أصبحت تقوم به شبكة اإلنترنت في حياة مستخدميها من فئة الصفوة

وتزايد اعتمادهم . ا، وباألخص اإلخبارية والسياسية منهاهذه الفئة على الشبكة كمصدر للمعلومات بكافة أنواعه
  .عليها كمصدر إلشباع الحاجه للمعلومات وبالتالى كمصدر اللتماس المعلومات

وكان من أهم هذه النتائج أن االستخدامات العملية المرتبطة بمجال العمل أو البحث العلمي 
للشبكة هي صاحبة النصيب األكبر في قائمة استخدامات  واالستخدامات المعرفية المتعلقة بالوظيفة اإلعالمية

عينة الصفوة لشبكة اإلنترنت، في حين تراجعت نسب االستخدامات التي ُتركز على الجوانب الترفيهية أو 
كما أوضحت نتائج الدراسة األهمية الكبرى للمضامين اإلخبارية والمضامين السياسية الموجودة على . التسلية

ة ألفراد العينة، وبناًء على ذلك فإن المضامين السياسية تعتبر من أهم المضامين التي تشغل فئة الشبكة بالنسب
  .الصفوة نظرًا لطبيعة اهتماماتها التي تركز غالبًا على الحياة السياسية داخل مجتمعاتها

 


