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 جـايؼـح اإلسـزاء 

  اَدابكهٍـح 
 خـــــطــــــة مـــــســـــــاق

 

الفصل  انؼطُهفُاطم غاسي  مدرس ادلساق
 الدراسي

 2015/2016الدراسيللعام  األول 

 ادلساقات اخلدمية القســم galatna@hotmail.com الربيد اإللكرتوين
 —11، الثالاثء ، اخلميس )  األحد لساعات ادلكتبيةا

12)  
(4 ---2االثنني  ، األربعاء )   

 احلضارة والفكر العادلي اسم ادلسـاق

 ---1، الثالاثء ، اخلميس )  األحد مواعيد احملاضرات
2 )  

( 2 ---1223االثنني  ، األربعاء )   

 ال يوجد م. السابق

 متهيد: 
و إثررا  برررا الطالري اييرا قتبارف برالفكر ا وتراور وتطرو ر تدرتري التلاقاير  والوقدير   ر الفكر البشري تقديم إطار عام لتطو     

 والوظر إلى الثقااات األبرى ضين إطار يفاهيم التبددي  والتواصل ببقدا عن االوغالق والتبصي.

 وصف ادلساق: 
ل وشرو  اللضرارات وواول،اعودراتر  ويران  يرن يشتيل اليتاق عاى يفاهيم الثقاار  واللضرارا واليدوير ع وعواير     

والقوواوي  والروياوي  والبربي  ا تاليي (ع والتطورات اللضار   وووياط  يا رقن الو،ر ن اولضار  اليصر  اللضارات)
 لوار اللضارات وصراع،ا. إضاا  إلى التفكقر البشري والبولي  

 أهداف ادلساق: 
  :أٌٌكىٌ لادرا ػهى  أٌاسح هذا انًساق ٌتىلّغ يٍ انطانة تؼذ االَتهاء يٍ در

 ٌستىػة انحمائك وانًفاهٍى وانًصطهحاخ وانتؼًًٍاخ وانُظزٌاخ انىاردج فً انًساق. -

 نشو احلضارات أسبابيعرف  -

 نشوء احلضارات أماكنيتعرف  -

واحلفـا  علـا الـرتاث احلضـاري  اإلنسـانيةاخـرتا  الكتابـة يف احلضـارة  أمهيـة، ويقـدر يقّيم دور الكتابة يف تطور احلضارة وانتشارها -
 .اإلنساين

 التحوالت احلضارية إحداثيقدر دور االخرتاعات يف  -

 يربط بني البيئة الطبيعية ونشوء احلضارة -

 ،وحنت التماثيل،وحتنيط اجلثثاألهراماتيفسر اهتمام ادلصريني القدماء يف بناء  -

 يستنتج اثر حضارات مصر والعراق يف حضاريت اليوانن والرومان -

 اإلنسانيةيف تقدم  اإلسالميةقدر دور احلضارة العربية ي -
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 حمتوى ادلساق:   
 أنشطة مقرتحة ومالحظات ةالزمنيالفرتة  ادلوضو 

نحضارج وانًذٍَح وانؼاللاخ ايفاهٍى انثمافح و

 تٍُها

وانثاًَ  األول: األسثىػٍٍ  

و29/10/2015—18/10  

ماهية العوامل اليت ذلا ادوار ابرزة يف 
 ضارات وأفوذلانشوء احل

 انؼاللح انجذنٍح تٍٍ انفكز وانىالغ
:انثانث وانزاتغاألسثىػٍٍ  

و12/11/2015---1/11  

 أمهية األسطورة يف الفكر اإلنساين 

 انحضاراخ انشزلٍح انمذًٌح
:انخايس وانسادس األسثىػٍٍ  

و26/11/2015---15/11  

اكتشاف الكتابة يف حضاريت بالد 
 النيل وما بني النهرين

 انحضارج انٍىَاٍَح
:انساتغ وانثايٍاألسثىػٍٍ  

و10/12/2015---29/11  

 الفلسفة اليواننية

 انحضارج انزوياٍَح
انتاسغاألسثىع   

و17/12/2015---13/12  

تطور فن العمارة يف احلضارة الرومانية 
 القدمية

 انحضارج انؼزتٍح اإلساليٍح
انؼاشز األسثىع  

و24/12/2015----20/12  

 

هًً انحذٌث وانًؼاصزانتفكٍز انؼ  
انحادي ػشز األسثىع  

و31/12/2015—27/12  

 العودلة

 

 ادلرجع الرئيس للمساق:
و .2012،دار انثمافح ، انحضارج وانفكز انؼانًً ، يصطفى غًٍُاخ    

 ادلراجع والقراءات: 
 ول .ديورانت ، قصة احلضارة .

 نور الدين حاطوم ، موجز اتريخ احلضارة .
 ارة العربية اإلسالمية .نعيم الظاهر ، احلض

 حسني مؤنس ، احلضارة.
 حسان حالق ، دراسات يف اتريخ احلضارة اإلسالمية.

 إبراهيم الدبو ، اإلسالم وقضااي العصر .
 مراجع أجنبية:

The Story of Civilization (11 Volume Set) Will Durant  

 مواقع الكرتونية: 
  "Civilization" 

Encyclopedia Britannica, Inc., 956. Retrieved 25 August 2007. 
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 متطلبات ادلساق: 
 عالمة . 25   ل:األو  االمتحان 

  عالمة . 25 :الثايناالمتحان 

  (: عالمة 40االمتحان النهائي ). حموسب             

 عالمات (01: )التقارير واألنشطة وادلشاركات  

 . تعقد االمتحاانت وفق التقومي اجلامعي 
 تدريس ادلساق: آلية 
 ادلعتمدة علا األسئلة واحلوار  احملاضرات الصفية . 

  ادلناقشات الصفية القائمة علا العصف الذهين بشكل فردي ومجاعي وهذا يتطلب التحضري ادلسبق قبل
 موعد احملاضرة.

 . تفعيل االنرتنت وادلكتبة لالطال  علا اجلديد يف ادلوضو 

  ايت ادلساق.مبادرات الطلبة إلثراء وإغناء حمتو 

 مالحظات هامة:
  ميكن إضافة أو استبدال بعض القراءات الواردة يف اخلطة خالل مسرية الفصل الدراسي حسب الضرورة

ومبا خيدم موضوعات ادلساق بشكل أفضل وهناك عدد من القراءات االثرائية اليت سوف يتم تزويدكم هبا 
 خالل ادلساق. 

 

 والغياب. ابلتأخري يتعلق فيما اجلامعة قوانني وفق احملاسبة ستتمو  احملاضرات مبواعيد االلتزام ضرورة 

 


