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 الحصص التطبٌقٌة المتبقٌة من مقٌاس مدخل إلى الحضارات القدٌمة

الحضارة الفينيقية: األسبوع األول  

خالل هذا األسبوع عن النقاط التالٌة التً تتوافق مع المحاضرات المقدمة  (ة) ٌبحث الطالب

محمد الصغٌر غانم، التوسع : له،  من خالل بعض المراجع، نذكر منها على سبٌل المثال

، 1982الفٌنٌقً فً غربً البحر األبٌض المتوسط، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

 ، محمد أبو المحاسن عصفور، المدن الفٌنٌقٌة، دار النهضة العربٌة، (PDF)موجود بصٌغة 

 .(PDF)، موجود بصٌغة 1981بٌروت، 

 :وهً

أصل تسمٌة الحضارة التً ظهرت على الساحل السوري اللبنانً باسم الحضارة  -

 .الفٌنٌقٌة

  من هم الفٌنٌقٌون؟  -

 .التعرف على أهم المدن الفٌنٌقٌة على الساحل السوري اللبنانً -

 (تابع)الحضارة الفينيقية : األسبوع الثاني

من خالل االعتماد على مرجع محمد الصغٌر غانم، : عن النقاط التالٌة (ة)ٌبحث الطالب     

التوسع الفٌنٌقً فً غربً البحر األبٌض المتوسط، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

  (PDF)، موجود بصٌغة 1982

 عوامل التوسع الفٌنٌقً فً غربً البحر األبٌض المتوسط -

  مراحله -

 أهم المحطات الباكرة التً أسسها الفٌنٌقٌون فً غرب المتوسط وهً قادٌس بشبه  -

 .الجزٌرة االبٌرٌة ولكسوس على المحٌط األطلسً ومحطة أوتٌكا بتونس

 (تابع)الحضارة الفينيقية : األسبوع الثالث

الحضارٌة للفٌنٌقٌٌن، وهً عدٌدة مع  (المنجزات)، عن االسهامات (ة)     ٌبحث الطالب

: من خالل العودة الى بعض المراجع، نذكر منها. والتً تأتً فً مقدمتها اكتشاف األبجدٌة

، موجود 1981محمد أبو المحاسن عصفور، المدن الفٌنٌقٌة، دار النهضة العربٌة، بٌروت، 

، جان مازٌل، تارٌخ الحضارة الفٌنٌقٌة الكنعانٌة، ترجمة، ربا الخش، دار (PDF)بصٌغة 

 .1998الحوار للنشر والتوزٌع، سورٌا، 
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الحضارة القرطاجية: األسبوع الرابع  

 :،  بالبحث عن(ة)         ٌكلف الطالب

 تارٌخ تأسٌس قرطاجة والظروف المحٌطة بذلك، من خالل التطرق ألسطورة  -

  قبل المٌالد، 814تأسٌسها على ٌد األمٌرة علٌسة دٌدون سنة 

 .أهمٌة الموقع الذي بنٌت علٌه مدٌنة قرطاجة -

 كٌف أضحت امبراطورٌة كبٌرة فً غربً البحر االبٌض المتوسط  -

    وذلك من خالل المرجع السالف الذكر  لمحمد الصغٌر غانم، التوسع الفٌنٌقً فً غربً 

البحر األبٌض المتوسط، أحمد الفرجاوي، بحوث حول العالقات بٌن الشرق الفٌنٌقً 

، محمد بٌومً مهران، المغرب (PDF)، 1993وقرطاجة، المعهد الوطنً لآلثار، تونس،  

 .(PDF)، 1990القدٌم، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، 

حضارة بالد المغرب القديم: األسبوع الخامس  

      ٌتكلف الطالب بالبحث عن األسماء القدٌمة التً عرفت بها منطقة بالد المغرب قدٌما 

 ...وهً لٌبٌا، افرٌقٌا، نومٌدٌا، بالد البرابرة، بالد البربر واألمازٌغ

    من خالل العودة لبعض المراجع نذكر منها على سبٌل المثال، محمد الهادي حارش، 

التارٌخ المغاربً القدٌم السٌاسً والحضاري، المؤسسة الجزائرٌة للطباعة، الجزائر، 

1992 ،(PDF) ،ًفتٌحة فرحاتً، نومٌدٌا من حكم الملك جاٌا إلى بداٌة االحتالل الرومان ،

 (PDF)، 2007أبٌك، الجزائر 

 (تابع)حضارة بالد المغرب القديم : األسبوع السادس

 :، عن الممالك الممالك المحلٌة التً قامت ببالد المغرب باختصار وهً(ة)ٌبحث الطالب

 (نومٌدٌاالشرقٌة) مملكة الماسٌل -

 (نومٌدٌا الغربٌة) مملكة الماسٌسٌل -

  مملكة مورٌطانٌا -

، فتٌحة (PDF)      وذلك من خالل كتاب محمد الهادي حارش التارٌخ المغاربً القدٌم،

، 2007فرحاتً، نومٌدٌا من حكم الملك جاٌا إلى بداٌة االحتالل الرومانً، أبٌك، الجزائر 

(PDF) ،1990، محمد بٌومً مهران، المغرب القدٌم، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة ،

(PDF). 
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الحضارة االغريقية : األسبوع السابع  

 :، بالبحث إلى دولة مدٌنة اسبارطا من خالل  التعرض إلى(ة)ٌتطرق الطالب

 النظام السٌاسً االسبارطً -

  النظام االجتماعً االسبارطً -

من خالل المراجع التً تطرقت إلى التارٌخ االغرٌقً وهً كثٌرة، والتً ٌمكن تحمٌلها بكل 

 . سهولة

(تابع)الحضارة االغريقية : األسبوع الثامن  

.، بالبحث إلى دولة مدٌنة أثٌنا، من خالل التطرق إلى النقاط التالٌة(ة)ٌتعرض الطالب  

 .النظام السٌاسً األثٌنً -

 اصالحات دراكون -

 .تشرٌعات سولون -

من خالل المراجع التً تطرقت إلى التارٌخ االغرٌقً وهً كثٌرة والتً ٌمكن تحمٌلها بكل 

 سهولة 

 

 


