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 انًسخخهص

ٍّ هزِ انًادة أٌ  ًاليد ن ) انرًٓيد   ررادا  حضيًٍ، ثالثيت فصيىل و أدسسها فيٍ حًهُيذ أيهج عه

 (. األدتيح ثمافرّ يصادرآثارِ، ٔٔ انعسكري، ْالل أتي سيرج يٍ

) خٕٓد أتدي ْدالل انعسدكري فدي رهدٕو انُمد  ٔانثالادح ( ادايا   اسح ٔخصصُا انفصم األٔل ن ر

 يثحثيٍ، رُي األٔل ن راسح ) انمضايا انُم يح ( ٔذثعّ انثاَي ن راسح ) انمضايا انثالايح ( .

أيا انفصم انثاَي كداٌ يصصصدا فدي انكعد  ردٍ ) أثدر أتدٕ ْدالل انعسدكري فديًٍ أذد  تعد ِ يدٍ 

ء رهد  ااففدح يدُٓى يًدٍ ذمارتدد آرافٓدى يعدّ فدي )انمضدايا ، ٔخعديح اطااندح سده ُا انضدٕانُماد(

 انحسددٍ تددٍ يحًدد  تددٍ أحًدد ٔ( 636ْخ )األثيددر اتددٍ اندد يٍ ْٔددى ض اددياء، انُم يددح ٔانثالايددح (

 ٔ(466ْ خ)  انصفداخي سدُاٌ اتدٍ ْٔ(454خ ) انميرٔاَدي رشديك اتدٍ ٔ(424ْخ) انًرزٔلدي

 حدددددازو ٔ ( 626ْخ)انسدددددكاكي يٕسددددد  يعمدددددٕب أتدددددٕ ْٔ(464خ) اندرخددددداَي انمددددداْر رثددددد 

 . ( 637ْخ) انمسٔيُي انص ية ٔ(684ْخ)انمرااخُي

يدٍ خدالل ( انًحد ثيٍ خ داب فدي انعسدكري ْدالل أتي في حيٍ خاء انفصم انثانث ألتراز )خٕٓد

 ْدالل أتدٕ شصصديح ). كاٌ تحث األٔل في انكعد  ردٍ ايٓى انري ذٕزرد ره  أرتعح يثاحثأحك

، اب انصدُارريٍ فدي خ داب انًحد ثيٍ (كرد ) ض، أيا انثداَيثيٍ (انًح  خ اب في ٔآثارِ انعسكري

يددُٓح انعسددكري فددي خ دداب انًحدد ثيٍ (، ٔانراتدديض ) خٓددٕد أتددي ْددالل انعسددكري فددي )  ضٔانثانددث

خ دداب انًحدد ثيٍ(. ٔخددرى انثحددث تددنكر أْددى انُرددافح انرددي ذٕتددهُا منيٓددا، ٔرمثرٓددا لافًددح انًصددادر 

 حث .يُٓا يادج انثٔانًراخي انري اسرميُا 

 دراسرُا، يادج نركٌٕ انرفيسح يصادرْا ٔاسر راءانح يثح ٔ انم يًح انُم يح انًرٌٕ اررًاد مٌ    

 اريك رٍ خاتح ترؤيح ٔسًاذّ ياليحّ ٔأترز ٔانح يث انم يى انعرتي انُم  خصافص ٔذح ي 

، ٔيا (انُم  َم ) دافرج في ان راسح ي خم ،-انً رٔسح انًرٌٕ -انُصٕص نرهك انرحهيهيح انمراءج

؛ نرع د ان راساخ انري ذُأند يي يُٓح َم ي ٔاح ال َرعايم مذ ، ْنا انًسً َمٕو تّ يُ رج ذحد 

انعسكري )انُم يح ٔانثالايح ( ٔفك انًُاْح انًصرهفح، مال مَُا َسهك يسهكا ٔتفيا ْالل  اخٕٓد أت

ذٓا، أٔ ره  يع ياخ يكرعفح ذحهيهيا َم يا، تررثي األلٕال ٔذٕتيفٓا ٔيُالعرٓا تُاءا  ره  يع يا

  ن يُا يٍ خالل انمراءاخ نهكراتاخ انري ذمررب يٍ ْنا انًٕإع حسة ير هثاخ انثحث . 

 


