
 الفكر السیاسى بین التأثیر و التأثر

  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 
 180/ رقم التصنیف 

مدخل رئیسي 
 .نھال ربیع عبد المعطى، السنباطى/ االسم الشخصي  السم شخص

  :الفكر السیاسى بین التأثیر و التأثر / العنوان  عنوان الوعاء
  /افالطون والفارابى نموذجا / بیانات أخرى للعنوان 

نھال ربیع عبد المعطى / جمیع المؤلفین و ما له عالقه بالعمل  -المسئولیة بیان 
 .حیاة محمد ابراھیم، السنباطى ؛ اشراف عبد الوھاب السید جعفر

 .2011/ تاريخ الناشر او الموزع  حقل بیانات النشر
حقل الوصف 

 المادى
  ؛. ص 300/ الحجم 

 .سم 30/ أبعاد الوعاء 
نوع درجة تبصرة 

 -الرسالة العلمیة 
 أطروحة 

 .قسم الفلسفة. كلیة اآلداب. جامعة دمنھور -) ماجستیر(أطروحه / تبصرة أطروحة 

التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

ان الفكر السیاسى االسالمى وعالقته بالغرب من تأثر وتأثیر من / ملخص، الخ 
الموضوعات الصعبة فى مجال البحث النه يعتمد على ايضاح اثر المسلمین على الثقافات 

الغربیة التى يتباھى به اصحابھا خصوصا فى المجال السیاسى فلقد كان للعوامل وظروف 
  .عصر الفالسفة تأثیر على وجھتھم السیاسیة التى استطاع الغرب ان يطوعھا

ن افالطون ھو الینبوع الحى الذى يرقى الیه اھم ما ويرجع سبب اختیار ھذا البحث الى ا
  قیل ويقال من افكار وقیم فى عالم الفكر الحديث 

اما االھتمام بالفارابى فیرجع الى حقیقة انه من اكبر فالسفة االسالم وقد شغل بافكاره 
  المختلفة كثیرا من الدارسین قديما وحديثا مسلمین وغیر مسلمین 

  لتھا الى مقدمة وبابین وخاتمهوقد قسمت الباحثة رسا
  .اما الباب االول عنوانه فلسفة السیاسة عند افالطون والمؤثرات المختلفة فیھا

واما الباب الثانى كان عنوانه فلسفة السیاسة عند الفارابى وأثرھا على الالحقین من 
  .فالسفة العرب والغرب المحدثین والالحقین

 .م النتائج التى ستنتھى الیھاواما الخاتمه فدونت فیھا الباحثة اھ
 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة/ اللغة  تبصرة اللغة

  qrmak/ مصدر المدخل أو المصطلح  رءوس الموضوعات
 .الفلسفة القديمة/ مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  ،حیاة محمد، ابراھیم/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  ،عبد الوھاب السید، جعفر/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

 -مدخل إضافى 
 ھیئة

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

 .قسم الفلسفة/ ابعة الھیئة الت
معلومات الرسالة 

 العلمیة
  D / Mأو  Mكود درجة الرسالة 

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

 .حیاة محمد ابراھیم، عبد الوھاب السید جعفر/ ھیئة االشراف 
 


