
 نظریة صدام الحضارات عند صامویل ھنتنجتون
Leader  

  EG-EULC/ وكالة الفھرسة األصلیة  مصدر الفھرسة 
 EG-EULC/ الوكالة الناسخة 

  ara/ المسارات الصوتیة أو العنوان االنفرادي / رمز لغة النص رمز اللغة
 ara/ العنوان الفوقي أو الفرعي / المستخلص / رمز لغة الملخص 

رقم تصنیف ديوى 
 العشرى

  19/ رقم الطبعة 
 190/ رقم التصنیف 

مدخل رئیسي 
 .قدري، إيمان جمال محمد/ االسم الشخصي  السم شخص

  :نظرية صدام الحضارات عند صامويل ھنتنجتون / العنوان  عنوان الوعاء
دراسة تحلیلیة في استراتیجیات إدارة األزمة في ظل نظام عالمي / بیانات أخرى للعنوان 

  /جديد 
إيمان جمال محمد قدرى ؛ / جمیع المؤلفین و ما له عالقه بالعمل  -بیان المسئولیة 

 .اشراف إبراھیم مصطفي إبراھیم
 .2012/ تاريخ الناشر او الموزع  حقل بیانات النشر

حقل الوصف 
 المادى

  ؛. ص 212/ الحجم 
 .سم 32/ أبعاد الوعاء 

تبصرة نوع درجة 
 -ة الرسالة العلمی

 أطروحة 
 .قسم الفلسفة. كلیة اآلداب. جامعة دمنھور -) ماجیستیر(اطروحة / تبصرة أطروحة 

التبصرة الخاصة 
بالتعلیق أو 

 التلخیص 

للشخصیات والمفكرين أھمیة كبیرة في حیاة الشعوب يكونوا مفخرة / ملخص، الخ 
لبلدانھم بقدر ما يقدموه من انجازات وقد يساھم بعضھم في تأجیج الحروب والنزاعات 

بسبب أفكارھم المتطرفة التي يطرحونھا، وذلك يدفع المھتمین بتراث الشخصیات لقراءة 
  .ودراسة ما أنتجة من فكر قد يغیر مسیرة أجیال كاملة

رحل عن الحیاة قبل عدة  شخصیة مثیرة للجدل Samuel Huntingtonصامويل ھنتنجتون 
سنوات، اشتھر بتحلیله للعالقة بین العسكر والحكومة والمدنیة وبحوثه في إنقالبات 

الدول، ثم أطروحته بأن الالعبین السیاسین المركزين في القرن الحادي والعشرين 
  .سیكونوا الحضارات ولیس الدول القومیة

تون في صدام الحضارات وما تضمنه تھدف ھذه الدراسة إلي تحلیل نظرية صامويل ھنتنج
من إدعاءات مغرضة تھدف إلي تحقیق المصالح الغربیة وتأكید الھیمنة األمريكیة، وذلك 

فقد بني ھذه النظرية علي . بھدف تفنید ھذه اإلدعاءات الواھیة، وذكر ما يؤكد بطالنھا
رب وتحقیق األكاذيب والفروض المصطنعة والنتائج التعسفیة من أجل تحقیق أغراض الغ

أھدافه، وھذا دعاني لإلھتمام بدراسة ھذه النظرية لبیان ما فیھا من صحة أو فساد، كما 
أن اھتمامى بھا كان بسبب اتصالھا المباشر باإلسالم ومحاوله ھنتنجتون تشويه صورة 

  .اإلسالم، فحاولت الرد علي اإلدعاءات التي نسبھا إلیه
ثم خاتھة أوضح فیھا أھم نتائج البحث،  ينقسم ھذا البحث إلي مقدمة وخمسة فصول

  .ھذا باإلضافة إلي قائمة المراجع
  .تحلیل مصطلحات البحث والدراسات السابقة: الفصل األول 

  .األسس الفكرية والفلسفیة للعقل األمريكي: الفصل الثاني 
  .عالم من حضارات: الفصل الثالث 
  .صدام الحضارات: الفصل الرابع 

 .والخاتمة. ر الحضارات أم صدامھاحوا: الفصل الخامس 
 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة/ اللغة  تبصرة اللغة

  qrmak/ مصدر المدخل أو المصطلح  رءوس الموضوعات
 .الفلسفة الغربیة الحديثة/ مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل 

المدخل اإلضافي 
 اسم شخصي -

  إبراھیم، إبراھیم مصطفي،/ اسم شخصي 
 .مشرف/ مصطلح الرابط 

  .جامعة دمنھور/ اسم الھیئة أو اسم السلطة كعنصر مدخل  -مدخل إضافى 



  .كلیة اآلداب/ الھیئة التابعة  ھیئة
 .قسم الفلسفة/ الھیئة التابعة 

معلومات الرسالة 
 العلمیة

  .D / Mأو  Mكود درجة الرسالة 
  ماجستیر/ الرسالة العلمیة درجة 

  .2012/ سنه -شھر-تاريخ منح الرسالة يوم
 .إبراھیم مصطفي إبراھیم/ ھیئة االشراف 

 


