
 /م 875م الى 741صراع القوى فى شبھ الجزیرة االیطالیة واثاره السیاسیة من 
Leader  

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

  ara/ المسارات الصوتیة أو العنوان االنفرادي / رمز لغة النص رمز اللغة
 ara/ العنوان الفوقي أو الفرعي / المستخلص / رمز لغة الملخص 

رقم تصنیف ديوى 
 العشرى

  19/ رقم الطبعة 
 940/ رقم التصنیف 

مدخل رئیسي 
 .تغريد طه انور ابو العال، صالح/ االسم الشخصي  السم شخص

  /م 875م الى 741صراع القوى فى شبه الجزيرة االيطالیة واثاره السیاسیة من / العنوان  عنوان الوعاء
تغريد طه انور ابو العال صالح / جمیع المؤلفین و ما له عالقه بالعمل  -بیان المسئولیة 

 .نادية النويھى، ؛اشراف على احمد محمد السید
 .2011/ تاريخ الناشر او الموزع  حقل بیانات النشر

حقل الوصف 
 المادى

  . :ص 411/ الحجم 
  ؛. ايض/ تفاصیل ماديه اخرى للوعاء 

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

 أطروحة 

قسم التاريخ واالثار . كلیة اآلداب. جامعة دمنھور -) ماجستیر(أطروحه / تبصرة أطروحة 
 .لمصريه واالسالمیةا

التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

يھدف ھذا البحث الى دراسة االوضاع السیاسیة الداخلیة لشبه الجزيرة / ملخص، الخ 
وذلك فى االيطالیة ويمتد الى جزيرة صقلیة والصراع المتبادل بین اطراف عده علیھما 

القرنین الثامن والتاسع المیالديین وعلى ھذا يتضح ان الدراسة تتناول بالضرورة مواقف 
خمس قوى رئیسیة ھى البابوية وبیزنطة واللمباردين والفرنجه والمسلمین وھكذا تكالبت 

  .عدة قوى على منطقة شبه الجزيرة االيطالیة
ول وعنوانه شبه الجزيرة االيطالیة و وتنقسم ھذه الدراسة الى اربعة فصول وجاء الفصل اال

  .اوضاعھا الداخلیة عشیة تتويج الملك الفرنجى بیبن القیصر
وجاء الفصل الثانى وعنوانه السیاسة الداخلیة للحكام اللمبارد وعالقاتھم بالقوى المجاوره 

  774الى عام  753من عام 
م عصر 843الى عام  775ووتناول الفصل الثالث تطور صراع القوى فى ايطالیا من عام 

  .تفوق النفوذ الفرنجى
وكان الفصل الرابع عنوانه صراع القوى فى ايطالیا فى ظل تنامى قوة االغالبة من عام 

 .م875م الى عام 841
 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة/ اللغة  تبصرة اللغة

  qrmak/ مصدر المدخل أو المصطلح  رءوس الموضوعات
 .تاريخ اوربا/ ح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل مصطل

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  .على احمد محمد، السید/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  .نادية، النويھى/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

 -مدخل إضافى 
 ھیئة

  .جامعة دمنھور/ اسم الھیئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل 
  .كلیة االداب/ الھیئة التابعة 
 .قسم التاريخ/ الھیئة التابعة 

معلومات الرسالة 
 العلمیة

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

 .ناية النويھى، على احمد محمد السید/ ھیئة االشراف 
 


