
اطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعت البصرةو استمارة مستخلصاث رسائل  

عمي منفي شراداسم الطالب :                  اإلنسانيةالتربية لمعموم  : الكمية  

نزار عزيز حبيباسم المشرف :                           القسم : التاريخ       

الشيادة : الدكتوراه                تاريخ إسالمي   التخصص :   

 الرسالة او االطروحة :

 

 الرسالة او االطروحة 

 

 

 

 

College :of Education             Name of student : Ali manfee shreed 

Dept :History              Name of supervisor : Nzer Azez Habeb 

Certificate :PhD      Specialization:  Islamic History 

Title of thesis 
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الدولة الفاطمية وأثرها في توحيد المسلمين   
 

سية ُتعد دراسة تاريخ الدولة الفاطمية من الدراسات الميمة ، بالنظر لما توليو تمك الدراسة من تفصيل وتحميل دقيقين لجميع اإلحداث السيا
كانت دراستنا لمموضوع تتطمب تقسيم الدراسة الى ف والمنجزات العممية والحضارية التي عاشتيا تمك الدولة من حيث الزمان والمكان .والعسكرية 

ة فصول وخاتمة ، حيث شمل التمييد تعريفًا موجزًا عن بدايات ظيور الحركة اإلسماعيمية وعالقات األئمة اإلسماعيميين وبعض خمستمييد و 
إما الفصل األول فقد حمل عنوان )انتشار المذىب  ، دور السترفي  االسماعيمي بالدولة العباسية ، وأىم المناطق التي انتشر فييا الفكردعاتيا 

األثر الفصل الثالث) إما الفصل الثاني) األثر االجتماعي لمدولة الفاطمية (،و االسماعيمي في العالم اإلسالمي وأثرُه في نشر الوحدة اإلسالمية( ، 
إما الخاتمة فقد ، والفصل الرابع) األثر الفكري لمدولة الفاطمية ( والفصل الخامس)األثر الجيادي لمدولة الفاطمية(، االقتصادي لمدولة الفاطمية( 

د اقتضت طبيعة الدراسة تضمن أىم النتائج التي توصمنا إلييا في جميع فصول الدراسة و فقراتيا التي تبين اآلثار الوحدوية لمخالفة الفاطمية ، وق
 التي أغنت الموضوع بشكل كبير وواضح .  دينية ،الدبية و األجغرافية و التاريخية و المتنوعة المصادر عدد كبير من الاالعتماد عمى 

 

Fatimid state and its impact on the unification of Muslims 

 

      The study of the history of the Fatimid state is one of the important studies, given the precise detail 

and analysis of all the political and military events and the scientific and cultural achievements that the 

country has experienced or experienced in terms of time and place. 

      Thus, our study of the subject requires the division of the study into a preface, four chapters and a 

conclusion. The first chapter "The Spread of the Isma'ili Doctrine in the Islamic World and Its Impact on 

the Dissemination of the Islamic Unity" . The second chapter "The Social Impact of the Fatimid State" . 

The third chapter "The Economic Impact of the Fatimid State" . The fourth chapter "The Intellectual 

Impact of the Fatimid State". The fifth chapter "The Jihadist Impact of the Fatimid State". In conclusion, it 

included the most important findings in all the chapters of the study and its paragraphs which show the 

unified effects of the Fatimid caliphate.  

 

 


