
1 

 

 :مفردات المناهج الدراسية
  

 دنى القديم لقسم تاريخ وحضارات الشرق األأوالً :المفردات الدراسية 

يقبل في هذا القسم خريجي البكالوريوس من أقسام التاريخ واآلثار ممن تخرجوا منن 

الكلينناو والجامتنناو التراقيننر والترميننر المتتننرب موننا مننن قبننل واار  التتلننيم التننالي 

 في التراق .  والبحث التلمي

 مرحلة الماجستير : –أ 

 ول:الفصل الدراسي األ

 المدخل في تاريخ اللغاو القديمر  .1

 منوج محث  .2

 تاريخ التراق  .3

 تاريخ مالد الشام القديمر  .4

 تاريخ مصر القديمر   .5

 النصوص التاريخير القديمر ماللغر االنكليزير  .6

 الفصل الدراسي الثاني:

 تاريخ التراق الحضاري  .1

 الحضاري  تاريخ مصر .2

 قواعد ماللغر االكدير  .3

 عصور ما قبل التاريخ  .4

 تاريخ االدب التراقي  .5

 النصوص التاريخير القديمر ماللغر االنكليزير  .6

          

 مرحلة الدكتوراه : –ب 

 ) لم تفتتح دراسر الدكتوراه في هذا القسم (     
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 ً   يةساماإللقسم التاريخ والحضارة العربية المفردات الدراسية  :ثانيا

يقبل في هذا القسم خريجي البكالوريوس من أقسام التاريخ واآلثار ممن تخرجوا منن 

الكلينناو والجامتنناو التراقيننر والترميننر المتتننرب موننا مننن قبننل واار  التتلننيم التننالي 

 والبحث التلمي في التراق . 

 

 : مرحلة الماجستير –أ 

 ول الفصل الدراسي األ

 فلسفر التاريخ   .1

 ث التاريخي  منوج البح .2

 االستشراق   .3

    اإلسالمنشأ  وتطور التدوين التاريخي في  .4

 ير في المشرق والمغرب اإلسالمأثر الفتوحاو  .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير  .6

                                    الفصل الدراسي الثاني

 تاريخ السير  النبوير   .1

 ير   اإلسالماالمصار  .2

 ي لألمر الترمير  التكوين التاريخ .3

 ير  اإلسالمنشأ  واصالر الحضار  الترمير  .4

 ير   اإلسالمالتلوم االنسانير والصرفر في الحضار   .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير  .6
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 : مرحلة الدكتوراه –ب 

ويقبل فين  حملنر انواد  الماجسنتير فني اختصاصناو التناريخ واآلثنار  منن خريجني  

ي والتراث التلمي للدراساو التليا والجامتاو التراقير والترمينر متود التاريخ الترم

 المتترب موا من قبل واار  التتليم التالي والبحث التلمي في التراق .

 ول لفصل الدراسي األا

 التالقاو مين المغرب والخالفر التباسير   .1

 عالقر اليمن مالخالفر التباسير   .2

 ي  اإلسالمتاريخ االقتصاد  .3

 ين المشرق والخالفر التباسير   التالقاو م .4

 مناهج المؤرخين المسلمين   .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير  .6

 الفصل الدراسي الثاني                                         

 انتشار القبائل الترمير في المشرق  .1

 دور الخلفاء واالمراء في رعاير التلماء في االندلس   .2

 النظم االسالمير  .3

 صدي االسالمي للغزو الصليبي والمغولي  الت .4

 نظام التتليم في الحضار  االسالمير  .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير  .6
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 ً    لقسم التراث الفكري والعلمي العربيالمفردات الدراسية  :ثالثا

هذا القسم خريجي البكالوريوس منن أقسنام التناريخ واآلثنار ممنن تخرجنوا منن الكليناو  فييقبل 

امتاو التراقينر والترمينر المتتنرب مونا منن قبنل واار  التتلنيم التنالي والبحنث التلمني فني والج

 التراق .

 : يرمرحلة الماجست –أ 

 الفصل الدراسي األول 

 منوج البحث التاريخي   .1

 فلسفر التاريخ   .2

 اإلستشراق  .3

 التكوين التاريخي لألمر الترمير    .4

 التدوين التاريخي  .5

 نكليزير نصوص تاريخير ماللغر اإل .6

 الفصل الدراسي الثاني                                 

 الترب في مواجور التحدياو االجنبير     .1

 التلوم االنسانير والصرفر في التاريخ االسالمي   .2

 الفوارس الموسوعير للمؤلفين ومؤلفاتوم  .3

 التراث واثره في النوضر الترمير    .4

 المير  مجالس التلم والتلماء في الدولر االس .5

 نصوص تاريخير ماللغر اإلنكليزير   .6
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 : مرحلة الدكتوراه –ب 

ويقبل فين  حملنر انواد  الماجسنتير فني اختصاصناو التناريخ واآلثنار  منن خريجني  

متود التاريخ الترمي والتراث التلمي للدراساو التليا والجامتاو التراقير والترمينر 

 لتالي والبحث التلمي في التراق.المتترب موا من قبل واار  التتليم ا

 الفصل الدراسي األول 

 مناهج المؤرخين المسلمين   .1

 دراساو في التراجم والسير   .2

 التراث والحضار    .3

 ي في المغرب   اإلسالماثر التراث الفكري  .4

 ير  اإلسالمتاريخ النظم  .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير   .6

 ي الثاني الفصل الدراس

  التلوم الصرفر  .1

     الحيا  الفكرير عند الترب المسلمين  .2

  المدارس الفكرير   .3

  التاريخ االقتصادي الترمي االسالمي .4

  ر المؤرخين في المغرب واالندلس اث .5

  نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير .6

 



6 

 

  لقسم الوثائق والمخطوطات التاريخيةرابعاً :المفردات الدراسية 

، يراإلسننالمالشننريتر والتلننوم قننر المخطوتنناو والوثننائص متخصصنناو )ومننالنظر لتال

او مقنناء هننذه التخصصننإ، قننررو الوي ننر التلميننر علنن  (كرديننر، اللغننر الاللغننر الترميننر

توننا فنني تخصنن  ، وذلننال الرتباسننم المخطوتنناو والوثننائص التاريخيننرللقبننوف فنني ق

ا مننن الكلينناو لنن  تخصنن  التنناريخ ممننن تخرجننوإضننافر إالمخطوتنناو والوثننائص 

التنالي والبحنث  والترمينر المتتنرب مونا منن قبنل واار  التتلنيم والجامتناو التراقينر

 . التلمي في التراق

 مرحلة الماجستير :  –أ 

 لفصل الدراسي األول ا

 منوج البحث التاريخي   .1

 فلسفر التاريخ   .2

 اإلستشراق  .3

 التدوين التاريخي  .4

 مناهج المؤرخين المسلمين    .5

 نصوص تاريخير ماللغر اإلنكليزير  .6

 

  الفصل الدراسي الثاني

  دراسر في نشأ  علم المخطوتاو وتحقيقوا   .1

 نقد تحقيص المخطوتاو   .2

  الوثائص التاريخير   .3

 الفوارس الموسوعير للمؤلفين ومؤلفاتوم .4

 دراساو في التراجم والسير .5

  لغر اإلنكليزيرنصوص تاريخير مال .6

 

  مرحلة الدكتوراه : – ب

  )لم تفتتح دراسر الدكتوراه في هذا القسم(     
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  لقسم تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصرخامساً :المفردات الدراسية 

يقبل في هذا القسم خريجي البكالوريوس من قسم التاريخ ممن تخرجوا منن الكليناو والجامتناو 

 واار  التتليم التالي والبحث التلمي في التراق.  موا من قبل المتتربالتراقير والترمير 

 : مرحلة الماجستير –أ 

 الفصل الدراسي األول 

 فلسفر التاريخ  .1

 منوج البحث التاريخي  .2

 والمتاصر   خ التراق والخليج الترمي الحديثتاري .3

 تاريخ مصر ومالد الشام الحديث والمتاصر   .4

 لحديث والمتاصر تاريخ المغرب الترمي ا .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير  .6

 الفصل الدراسي الثاني                                         

   السياسر االمريكير تجاه الترب متد الحرب التالمير الثانير  .1

   تاريخ الجزير  الترمير الحديث والمتاصر .2

 الترب في الحرب التالمير االول    .3

  التجارب الوحدودير الترمير المتاصر  .4

   التثمانير في البالد الترمير االدار   .5

 تاريخير ماللغر االنكليزير نصوص  .6
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 مرحلة الدكتوراه :  –ب  

ويقبل في  حملر اواد  الماجستير في اختصاصاو التناريخ  منن خريجني متوند التناريخ الترمني 

والجامتناو التراقيننر والترمينر المتتنرب مونا منن قبننل واار   يناالتلوالتنراث التلمني للدراسناو 

 التتليم التالي والبحث التلمي في التراق 

 الفصل الدراسي االول 

 تاريخ النوضر الترمير الحديث والمتاصر   .1

 تاريخ التالقاو الدولير في التاريخ الحديث والمتاصر  .2

 االتماع االستتمارير في الوتن الترمي  .3

 التاريخ االقتصادي الترمي في التود التثماني   .4

 تطور الفكر التاريخي الترمي الحديث والمتاصر  .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير  .6

  الفصل الدراسي الثاني

 

 حركاو التحرر في القرن االفريقي  .1

 الحركر الدستورير والنيامير في التود التثماني الترب و .2

 التالقاو الترمير االفريقير في التاريخ الحديث والمتاصر  .3

 التغلل االورمي في المغرب الترمي  .4

 تاريخ التراق االقتصادي واالجتماعي المتاصر  .5

 نصوص تاريخير ماللغر االنكليزير  .6
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 ً   التاريخ العسكري العربي لقسمالمفردات الدراسية  :سادسا

(  المتتنرب مونا منن قبنل واار  التتلنيم التنالي والبحنث األركان) الماجستيريقبل في  من حملر 

 التلمي في التراق. 

 : ولالفصل الدراسي األ

 فلسفر التاريخ  .1

 منوج البحث التاريخي  .2

 االستشراق ومناهج   .3

 النصوص االنكليزير  .4

 

 : سي الثانيالفصل الدرا

 التلوم التسكرير عند الترب في التصور القديمر  .1

 ير اإلسالمالتسكرير الترمير  .2

 الحروب والمتارك الفاصلر  .3

 حركاو التحرر الترمير  .4

 

 : الفصل الدراسي الثالث

 دراساو مقارنر مع التقيد  التسكرير  .1

 دراساو تاريخير في االمن القومي الترمي  .2

 الجانب التسكري للقضير الفلسطينير  .3

 دراساو عسكرير متاصر  ) ماالنكليزير (  .4

 


