
 

 استمارة مستخمصات رسائل واطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة

  بني شمسةعامر عبد اللطيف حسين:                                             اسم الطالب  كلية التربية للعلوم اإلنسانية    :الكلية 

د  علي صالح رسن المحمداوي. أ :                                                   اسم المشرف   قسم التاريخ اإلسالمي  :   القسم   

هدكتورا: تاريخ قديم                                                                الشهادة :  التخصص   

  الرسالة أو األطروحة

(م. ق500-م .  ق 1500) لممدة  واالقتصاديةمنطقة البحر الميت دراسة في احوالها السياسية واالجتماعية  
:الرسالة أو األطروحة  

   ان اختيار موضوع منطقة البحر الميت لمدراسة نابع من اهتمام  عميق بتاريخ واحدة من اهم المواقع الحضارية التي احتضنت  مراكز    
نشأة وانتشار واستقرار االنسان ما بعد حياة الكهوف ، مما جعل الخوض في تاريخها ذو قيمة عالية يساعد في ايضاح وفهم كل ماله عالقة 

 500_م .ق1500)منطقة حوض البحر الميت دراسة احوالها السياسية واالجتماعية واالقتصادية لممدة)جاءت الدراسة تحت عنوان اذ بتاريخها،
،وقد طرحت المادة من خالل تمهيد واربعة فصول ، االول الجغرافية التاريخية والثاني الحياة السياسية اما الثالث الحياة االجتماعية  (ق م

ازالة الفهم الخاطئ حول نشأة البحر الميت من خالل ،ومن اهم النتائج التي توصمنا لها بالبحث ، وتناول الفصل الرابع الحياة االجتماعية 
اظهارالحالة الجغرافية الصحيحة التي تشكل عمى اساسها،والتركيزعمى الوضع الجغرافي ساهم في اثبات عكس نظرية العقاب والمعنة الموجودة 

في العهدالقديم ،وان المنطقة هي  باألساس  تكوينها طبيعي ،وان محيط البحر الميت لم يكن ارًض جرداء قاحمة عمى حد تعبير العهد 
 .         القديم،كما تجاهل المصرين ذكر البحر الميت عمى الرغم من استخدامهم المواد المستخرجة منه  
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 Abstract of thesis 

Area of the Dead Sea Basin Study in their political social and economic conditions For the period 1500. 

500 BC. 

 

The area of the Dead sea in the study of its political and social situation between the                          
That selection of the study of the dead sea area comes from deep interest in    history of one of the 

most important civilization sites. Going into its history is highly valued and helps to clarify and 
understand everything that relates to its history. So the study came under the title of (The Dead sea 

zone in the study of its political, social and economical situation between 1500-500 BC). The article 
have been raised through an introduction and four chapters. The first one is historical geography, the 

second is political life, and the third is social life while the fourth chapter about the economic life. 
The most important results that we reached to in this research are :_ Remove the misconception 
about the emergence of the Dead sea , and the surrounding area of the Dead sea was not barren 

land. .


