
 المحاضرات السنوٌة

 ةالقدٌم ةالعربً لحضاراتا: لمادة

 قسم التارٌخ –المرحلة الثانٌة 

 شاكر محمود اسماعٌل. د.أ: استاذ المادة 

  

 .ـ  مدخل عام للحضارة المصرٌة 1

 .ـ الموقع الجغرافً للحضارة المصرٌة 2

 .ـ اهمٌة الموقع الجغرافً واثره 3

 .النٌل ـ الخصائص الجغرافٌة واثر نهر 4

 .ـ العصور التارٌخٌة للحضارة المصرٌة 5

 .ـ العصور الحجرٌة القدٌمة 6

 .ـ العصور التارٌخٌة 7

 (.عصر السالالت ) ـ عصر المملكة القدٌمة 8

 .ـ اهمٌة العصر وانتاجاته الحضارٌة 9

 .ـ عصر االهرام 10

 .ـ اهمٌة العصر وانتاجاته الحضارٌة 11

 . به ونتائجهاسبا ـ عصر االضمحالل االول12

 .عصر المملكة الوسطى ـ 13

 .ـ اهمٌة العصر وانتاجاته الحضارٌة 14

 .ـ عصر االضمحالل الثانً اسبابه ونتائجه 15

 .ـ عصر الهكسوس 16

 .ـ اصول الهكسوس ودورهم السٌاسً 17

 .ـ االنجازات الحضارٌة للهكسوس ونهاٌتهم 18

 .ـ عصر المملكة الحدٌثة 19

 .تاجاته الحضارٌة ـ اهمٌة العصر وان20

 .ـ عصر االمبراطورٌة المصرٌة 21

 .ـ خصائص العصر وابرز ملوكه 22



 .ـ الملكة المصرٌة حتشبسوت وانجازاتها 23

 .ـ الملك تحتومس الثالث وانجازاته  24

 .وثورته الدٌنٌة ( اخناتون)ـ الملك امنوفس الرابع25

 .ـ مراسالت تل العمارنة خصائصها واهمٌتها 26

 .خصائص العصر واثره ـ 26

 .ـ عصر الرعامسة وابرز ملوكه 27

 .ـ خصائص العصر 28

 .بالد مصر  ىـ عصور االحتالل عل29

 .ـ االنجازات الحضارٌة للحضارة المصرٌة 30

 .ـ بناء االهرام 31

 .ـ التحنٌط 32

 .ـ الفنون المصرٌة 33

 .ـ الحٌاة الدٌنٌة 34

 .ـ حضارة بالد الشام 35

 .الجغرافً لبالد الشام ـ الموقع 36

 .ـ الخصائص الجغرافٌة 37

 .لبالد الشام  ٌةـ االهمٌة االستراتٌج38

 .ـ االقوام العربٌة فً بالد الشام 39

 .ٌون وحضارتهم ـ االمور40

 .ـ الممالك االمورٌة فً العراق وبالد الشام 41

 .الكنعانٌون وحضارتهم ـ 42

 .ـ المدن الكنعانٌة واهمٌتها 43

 .رامٌون وحضارتهم ـ اال44

 .ـ الممالك اآلرامٌة فً العراق وبالد الشام 45

 .ابرز ممالك بالد الشام واثرها ـ 46

 .ـ الحٌاة االقتصادٌة لبالد الشام 47

 .ـ الصناعات فً بالد الشام 48



 .الحٌاة الثقافٌة فً بالد الشام ـ 49

 .ـ ظهور االبجدٌة فً بالد الشام 50

 .الشام ـ الفنون فً بالد 51

  .ـ المعالم الحضارٌة االخرى 52

 .عصور االحتالل على بالد الشام ـ 53

 .ـ مملكة قرطاجة موقعها واثرها السٌاسً 54

 .ـ مملكة مكان موقعها واثرها الحضاري 55

 . ـ مملكة دلمون موقعها واثرها الحضاري 56

   

   

  


