
 ) /م1517 - 1171/ه923 - 567(االغتیاالت السیاسیة فى مصر خالل العصرین االیوبى والمملوكى 
Leader  

  EG-EULC/ وكالة الفھرسة األصلیة  مصدر الفھرسة 
 EG-EULC/ الوكالة الناسخة 

  ara/ المسارات الصوتیة أو العنوان االنفرادي / رمز لغة النص رمز اللغة
 ara/ المسارات الصوتیة أو العنوان االنفرادي / رمز لغة النص

رقم تصنیف ديوى 
 العشرى

  19/ رقم الطبعة 
 953/ رقم التصنیف 

مدخل رئیسي 
 .عبیر عبد المنعم محمد، حسن/ االسم الشخصي  السم شخص

 - 567(االغتیاالت السیاسیة فى مصر خالل العصرين االيوبى والمملوكى / العنوان  عنوان الوعاء
  ) /م1517 - 1171/ه923
عبیر عبد المنعم محمد حسن؛ / جمیع المؤلفین و ما له عالقه بالعمل  -المسئولیة بیان 

 .احمد سعید عثمان، اشراف سحر السید عبد العزيز سالم
 .2011/ تاريخ الناشر او الموزع  حقل بیانات النشر

حقل الوصف 
 المادى

  . :ص 204/ الحجم 
  ؛. ايض/ الحجم 

 .سم 32/ أبعاد الوعاء 
تبصرة نوع درجة 
 -الرسالة العلمیة 

 أطروحة 

قسم التاريخ واالثار . كلیة االداب. جامعة دمنھور -) ماجیستیر(اطروحة / تبصرة أطروحة 
 .المصرية واإلسالمیة

التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

تناولت ھذه الدراسة االغتیاالت السیاسیة فى مصر فى العصر االيوبى / الخ ملخص، 
وبدات الفصل بتناول حوادث اغتیال السالطین فى العصر ) م1250 - 1171/ه648 - 567(

 - 1171/ه589 - 567(االيوبى بدايه من محاولة اغتیال السلطان صالح الدين االيوبى 
ل سیف الدين ابو بكر ابن الكامل االيوبى فى عام وحادثه اغتیال السلطان العاد) م1193
ثم تناولت اغتیال السلطان المعظم تور شاه بن السلطان الصالح نجم . م1248/ه646

م واغتیال الملك الصالح عماد الدين اسماعیل بن العادل 1250/ه648الدين ايوب فى عام 
زراء فى ذلك العصر وفى م ثم تناولت ايضا عملیة اغتیال الو1250/ه648االيوبى فى عام 

الفصل الثانى تناولت االغتیاالت السیاسیة فى مصر فى عصر دولة الممالیك البحرية 
حوادث اغتیال السالطین بدايه من حادثة السلطان ) م1382 -م 1250/ه784 -ه 648(

والفصل الثالث تناولت االغتیاالت السیاسیة فى .1257/ه655المعز ابیك التركمانى عام 
وبدات الفصل بدراسة ) م1517 - 13282/ه923 -  784(عصر الممالیك الجراكسة  مصر فى

حوادث اغتیال السالطین بداية من محاولة االغتیال الفاشلة للسلطان الظاھر برقوق ثم 
اغتیال السلطان الناصر فرج ابن برقوق واغتیال السلطان ططر ثم حادثة اغتیال السلطان 

  محمد بن قیتباى
ابع تناولت االغتیاالت السیلسیة على االوضاع العامة فى مصر خالل اما الفصل الر

العصرين االيوبى والمملوكى مع ذكر اثر االغتیاالت على حالة البالد السیاسیة فى تلك 
الفترة مع تناول اثر االغتیاالت بوجه عام على االحوال االقتصاديه واالجتماعیة فى مصر 

ما تناولت دور المراة فى حوادث االغتیاالت السیاسة خالل العصرين االيوبى والمملوكى ك
 فى تلك الفتره

 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة/ اللغة  تبصرة اللغة
  qrmak/ مصدر المدخل أو المصطلح  رءوس الموضوعات

شبه الجزيرة العربیة والمناطق / مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل 
 .المجاورة

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  ،سحر السید عبد العزيز، سالم/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  ،احمد سعید، عثمان/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

  .جامعة دمنھور/ اسم الھیئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل  -مدخل إضافى 



  .كلیة االداب/ الھیئة التابعة  ھیئة
 .قسم التاريخ واالثار المصرية واإلسالمیة/ الھیئة التابعة 

معلومات الرسالة 
 العلمیة

  .D / Mأو  Mكود درجة الرسالة 
  ماجستیر/ درجة الرسالة العلمیة 
  2011/ سنه -شھر-تاريخ منح الرسالة يوم

 .احمد سعید عثمان، سحر السید عبد العزيز سالم/ ھیئة االشراف 
 


