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 املقرر فى إجياز

ـ:إلى بالدراسة المقرر هذا يتعرض 
 وسماتها وخصائصها وأصولها االسالمية الحضارة معني

  العامة
لها، والمعاصرة لها السابقة الحضارات مع تفاعلها درجة

والحربية واالقتصادية واالجتماعية السياسية نظمها خالل من
   والقضائية، الفكرية و
الوسطي العصور في اوربا علي  أثرها دراسة . 
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 أهداف املقرر

 ـ:بنهاية هذا المقرر ينبغى أن يكون الطالب قادر على         
 .يشرح معني الحضارة االسالمية و هل هي عربية أم إسالمية •

 .يذكر دور الحضارة االسالمية  و اسهاماتها في الحضارة االنسانية  في شتي النواحي •

 .يستدل علي أنواع الحكم عند الشعوب االسالمية •

 .يفسر الخصائص العامة للحضارة االسالمية •

 يفرق بين المظاهر المادية والفكرية في صنع الحضارة لكل أمة من االمم االسالمية•

الخالفة ، الوزارة ، الدواوين، التراسل ، البريد ، القضاء (يجمع كل المعلومات عن النظم السياسية •
 واثر الحضارة االسالمية علي اوربا . والنظم الثقافية )  الحياة االجتماعية ( النظم االجتماعية  ) ،الشرطة 

 .يكشف العوامل العامة لنشوء الحضارات وأسباب تدهورها •
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 احملاضرة األوىل

 

معنى الحضارة 
عوامل  قيام الحضارة اإلسالمية. 
مؤثرات تشكل الحضارة اإلسالمية 
وخصائص الحضارة اإلسالمية. 
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 تابع احملاضرة األوىل 

 
 مراكز الحضارة اإلسالمية 
  المراكز فى المشرق 
المراكز  فى المغرب واألندلس 
معابر إنتقال الحضارة اإلسالمية إلى أوربا. 
دور الحضارة اإلسالمية فى النهضة األوربية الحديثة 
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 احملاضرة الثانية
 النظم السياسية للحضارة اإلسالمية

 مؤثرات تشكل النظم السياسية للحضارة افسالمية•
 الخالفة•
 تطورها _مفهومها عند الفرق اإلسالمية المختلفةـ_ نشأتها          

 الوزارة
 الحجابة
 الدواوين

 اإلدارة المحلية
 الموارد المالية
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 تابع احملاضرة الثانية

  
النظم القضائية ونشأتها فى الحضارة اإلسالمية 
قاضى القضاة 
قضاة النواحى 
النظر فى المظالم 
الحسبة معناها وخواصها وأدوارها المجتمعية. 
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 احملاضرة الثالثة 
 النظم احلربية للحضارة اإلسالمية

 
 الجيش 

 )العمارة الحربية_ أهم أسلحته_ فرقه_ تنظيماته(   
الشرطة 
الدرك _ التنظيمات األمنية بالمدن والنواحى(   

 )والعسس
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 احملاضرة الرابعة 
 احلياة العلمية فى احلضارة اإلسالمية

 
 المسجد ودوره كأول مراكز العلم فى الحضارة

 اإلسالمية
حركة الترجمة ودورها فى إزدهار الحركة العلمية 
نشأة المدارس فى افسالم 
العلوم فى الحضارة اإلسالمية 
           )العلوم العقلية_ العلوم النقلية( 
مراكز العلم فى الحضارة اإلسالمية. 
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 احملاضرة اخلامسة 
 العمارة فى احلضارة اإلسالمية

 
العمارة اإلسالمية نشأتها وأناطها ومؤثراتها. 
أنواع العمارة 
            العمارة المدنية 
           العمارة التجارية 
          العمارة الحربية 
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 المحاضرة السابعة
 الحياة االقتصادية فى الحضارة اإلسالمية

الزراعة 
 )  ضرائب األرض_ أهم المحاصيل _ اآلالت الزراعية_نظمها(  
الصناعة 

 )أهم الصناعات_ مراكز الصناعة(  
التجارة 
ضرائب _ أهم سلع التجارة_ أهم طرق التجارة_ أهم مراكز التجارة(

 )التجارة
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 مع خالص متنياتى بالتوفيق
 عصام عبد املنعم الشنيد  .أ            
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