
ساعات  المادة الكورس التخصص القسم الكلیة ت
 نظري

ساعات 
 عملي

عدد 
 مفردات الوحدات

التربیة ابن رشد  1
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول

دراسات في التاریخ 
االوربي حتى سنة 

1798 
3  6 

االطار  مفھوم النھضة وابعاد التحول في اوربا
السیاسي والتغییر االجتماعي .حركة الكشوف 

الجغرافیة اشكالیة التجذر االستعماري .منظومة الحكم 
السیاسي في اوربا خالل القرن السادس عشر والتاسع 
عشر .الفعالیات االقتصادیة وتحدید مسارات القوى 
المؤثرة فیھا .مشكالت المجتمع االوربي وانعكاسات 

االستنارة الخصائص الفكریة  الحروب االھلة .عصر
وابعاد التطبیق .الثورة الفرنسیة قرأة جدیدة في ضوء 

 معطیات التاریخ الحدیث .

التربیة ابن رشد  2
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول

تاریخ الخلیج 
والجزیرة العربیة 
 الحدیث والمعاصر

2  4 

اوال / االھمیة االستراتیجیة السیاسیة واالقتصادیة 
لجنوب الجزیرة العربیة .وصف الموقع الجغرافي 
.االھمیة االستراتیجیة لشبھ الجزیرة وجنوبھا .عدن 
واھمیتھا االستراتیجیة واالقتصادیة .ثانیا / الكشوف 

الجغرافیة والتنافس االوربي في شبھ وجنوب الجزیرة 
ون .الھولندیون .الفرنسیون .ثالثا / العربیة .البرتغالی

القوى المحلیة في جنوب وشبھ الجزیرة العربیة 
ودورھا في مقاومة التنافس االوربي .الطاھریون 

 .الممالیك األئمة الزیدیة العثمانیون

التربیة ابن رشد  3
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول

تاریخ العراق 
-1914المعاصر 
/بدال عن 1968

مادة دراسات في 
تاریخ العراق 

-1914المعاصر(
1939( 

3  6 

 1918احتالل البریطاني للعراق . 1918 – 1914
الحكومة العراقیة والمعاھدة العراقیة  تاسیس 1922 –

اقرار المعاھدة ومعاھدة  1927-1922البریطانیة .
وزارة جعفر  1927وتعدیل المعاھدة عام  1926

وزارة نوري السعید  1933-1930العسكري .
وفاة الملك  1936-1933. 1930واقرار معاھدة 

جمعیة  1939-1936فیصل وانقالب بكر صدقي .
لنقالب مقتل الملك غازي واھم االھالي ووزارة ا

 1968اوضاع العراق لغایة 



التربیة ابن رشد  4
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول
تاریخ االستعمار 
 4  2 والحركة الصھیونیة

االستعمار قدیما وحدیثا .االنتداب والوصایة 
واالستعمار .االستعمار العسكري واالستعمار 

 1882االقتصادي خلفیة تاریخیة للمنظمة الصھیونیة 
الیھود في المنفى الخطوط الرئیسیة للفكر  1797/ 

)  1904/  1897الصھیوني .المنظمة الصھیوینة (
ة .النمو المؤتمر الصھیوني االول في بناء المنظم

التنظیمي ف السنوات االولى / بناء الجھاز المالي / 
اعمال المنظمة الصھیونیة .المنظمة الصھیونیة 

) مرحلة حایم ویزمن 1904/1929العالمیة (
) المنظمة الصھیونیة 1914-1921) 1904/1914(

.الوكالة  1929العالمیة تحت االنتداب البریطاني الى 
القات بین الوكالة الع -1929الیھودیة الموسعة 

 1948-1929والمنظمة .المنظمة الصھیونیة العالمیة 
المنظمة  1939 – 1929المنظمة الصھیوینة العالمیة 

الصھیوینة خالل الحرب العالمیة الثانیة (المنظمة 
 1948-1945الصھیونیة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

.التفاعل مع المحیط السیاسي (المنظمة الصھیونیة 
لمیة وشعب النبائین .المنظمة الصھیونیة العالمیة العا

 والتایید العالمي .

التربیة ابن رشد  7
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول

دراسات في تاریخ 
العراق الحدیث 

1258-1914 
3  6 

الغزو المغولي للعراق / الحكم الجالئري / االقونلو 
 1638-1524/ الحكم العثماني للعراق  والقرة قونلو

/ االحتالل الصفوي للعراق / اسرة فراسیاب / حكم 
 الممالیك في العراق

التربیة ابن رشد  8
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 4  2 طرائق التدریس اول

المنھج واھدافھ ومصار اشتقاقھ / تصنیف بلوم في 
المجال المعرفي / تصنیف طراق التدریس وتطورھا 
التاریخي / تصنیف الحدیث التقلیدي لطرائق التدریس 
/ نظریات طرائق التدریس / نظریة اوزبل / انواع 

 طرق التدریس / المناقشة وااللقاء واالستجواب

التربیة ابن رشد  9
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ االنسانیةللعلوم 

 ثاني

دراسات في تاریخ 
المغرب العربي 

1830-1914 
2  4 

االحتالل الفرنسي للجزائر / المقاومة الجزائریة ضد 
یة الجزائري / الحما االحتالل الفرنسي بقیادة عبدالقادر

الفرنسیة لتونس / المقاومة التونسیة / سیاسة الفرنسة / 
االحتالل االیطالي للیبیا / المقاومة اللیبیة بقیادة الشیخ 

 عمر المختار

التربیة ابن رشد  10
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 ثاني

دراسات في تاریخ 
مصر والسودان 

-1805الحدیث 
1914 

3  6 

تولي محمد علي الحكم / جھود محمد علي في اعادة 
تنظیم مصر / التغلغل االستعماري الغربي في مصر / 
الثورة العربیة / الحكم الثنائي في السودان / سیاسة 
االحتالل البریطاني في السودان / موقف السودانیین 

 من االستعمار البریطاني



التربیة ابن رشد  11
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 ثاني

تاریخ العراق 
-1939المعاصر 

1958 
2  4 

تدھور  1945-1939العراق خالل الحرب العالمیة 
الغزو البریطاني والمقاومة /  –العالقات البریطانیة 

احتالل بریطانیا للعراق / تطور الحركة الوطنیة من 
تموز  14نھایة الحرب العالمیة الثانیة / مقدمات ثورة 

 1958تموز  14وتنظیمات الضباط االحرار / ثورة 
والنظام الجمھوري الجدید / محاوالت النظام بالثورة / 

 تفجیر الثورة

التربیة ابن رشد  12
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 ثاني

دراسات في تاریخ 
-1920بالد الشام 

1946 
2 4 

وتداعیاتھا .دور  1916الثورة العربیة الكبرى في عام 
الشریف حسین في الثورة العربیة الكبرى والموقف من 
الجیوش العثمانیة .موقف االمیر فیصل بن الحسین من 
الثورة العربیة الكبرى ودخولھ بالد الشام وتداعیات 

وكیفیة مواجھة  1920االحتالل الفرنسي لعام 
االنتداب وتعزیز الطائفیة .موقف الشعب السوري من 

لعنف التي مارسھا جمال السفاح .الثورة سیاسة ا
 العربیة السوریة من سیاسة االحتالل الفرنسي .

السیاسة القمعیة والتي مارستھا ادارة االحتالل الفرنسي 
 الكتلة الوطنیة من ضد الشعب السوري ولبناني .موقف

االحتالل الفرنسي والعمل على توحید الصف الوطني 
وتعزیز قوة المجتمع ضد الطائفیة .موقف البرجوازیة 

-1929الوطنیة في التحقیق من اثار االزمة العالمیة 
ودعم االقتصاد الوطني .موقف االحزاب  1933

الوطنیة وتحقیق السیاسة والجماھیر من معاھدتي 
دور الكتلة الوطنیة وقادتھا في . 1933-1936

االسراع نحو الجالء عن بالد الشام واعالن االستقالل 
 التام .

التربیة ابن رشد  13
فصل  ماجستیر حدیث التاریخ للعلوم االنسانیة

 ثاني

التطورات 
االقتصادیة 

واالجتماعیة في 
اوربا حتى الحرب 

 العالمیة الثانیة

3  6 

اثار وانعكاسات العوامل االقتصادیة واالجتماعیة في 
قیام الثورة الفرنسیة .الثورة الصناعیة والبعدین 
االقتصادي واالجتماعي .التأثیرات االقتصادیة 
والعوامل االجتماعیة التي اسھمت في الظاھرة 
االستعماریة .الحرب العالمیة االولى وتاثیراتھا 

في  1917اكتوبر االقتصادیة واالجتماعیة .ثورة 
روسیا ومعطیاتھا على الصعیدین االقتصادي 

 1919واالجتماعي .مؤتمر الصلح في باریس 
والمخرجات االقتصادیة واالجتماعیة .اوربا واالزمة 

.االنظمة الفاشیة  1933-1929االقتصادیة العالمیة 
الدكتاتوریة وتاثیراتھا على المسارات االقتصادیة 

الواجھات االجتماعیة واالجتماعیة في اوربا .



واالقتصادیة لدول اوربا بین الحربین ( بریطانیا , 
 فرنسا , روسیا , المانیا ) .

التربیة ابن رشد  14
ماجستیر حدیث فصل  التاریخ للعلوم االنسانیة

 ثاني
فصل 
 ثاني

نصوص تاریخیة 
 / غرب الھند / الھند والخلیج الساحل الشرقي الفریقیا 4  2 في اللغة االنكلیزیة

التربیة ابن رشد  15
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول
حضارة العرب قبل 

 4  2 االسالم

الحیاة الدینیة عند العرب قبل االسالم / نبذة عن الحیاة 
الدینیة لدى االمم القدیمة / نبذة موجزة عن الحیاة 

الحیاة الدینیة في شبھ الدینیة في بالد الرافدین / 
الجزیرة العربیة .جوانب من النشاط االقتصادي عند 
العرب قبل االسالم جوانب من النشاط االقتصادي في 
الفترات المبكر / النشاط االقتصادي في بھ الجزیرة 

العربیة .لجوانب االجتماعیة في شبھ الجزیرة العربیة , 
مات التقسیمات االجتماعیة / دور القبلة / تقسی

المخیمات .الحیاة السیاسیة في شبھ الجزیرة العربیة , 
دول عرب قبل االسالم / المؤسسات االداریة / دور 
دول الجوار في تشكیل بعض االنظمة السیاسیة / 

 التطورات السیاسیة المھمة .

التربیة ابن رشد  16
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول

منھج البحث 
التاریخي 

 والمخطوطات
2  4 

تعریف التاریخ تطور مفھوم التاریخ التدریب التاریخي 
عند العرب المسلمین نماذج من مؤرخي االسالم العلوم 

المساعدة (العلوم الموصلة) صفات المؤرخ مناھج 
البحث النقد التاریخي المصادر المراجع مراحل اعداد 

كلیة البحث اختیار موضوع البحث خطة البحث ( ھی
البحث )جمع المادة العلمیة توزیع المادة على الفصول 

والباحث تحلیل المادة العرض التاریخي الھوامش 
المصادر المقدمة والخاتمة تحقیق المخطوطات نماذج 

 من تحقیق المخطوطات

التربیة ابن رشد  17
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول

تاریخ المغرب 
العصر العربي في 

 االموي
2  4 

مفھوم المغرب االسالمي / البنیة االجتماعیة لسكان 
المغرب / مراحل التحریر وقادتھا وقادتھا والمعارك 

التي دارت / الوالة االمویون وسیاساتھم االداریة 
واالقتصادیة / فتوحات الوالة / حركات المؤرخین في 

 المغرب /

التربیة ابن رشد  18
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول
دراسات في التاریخ 

 4  2 الفاطمي

الدعوة الفاطمیة االسماعیلیة / مرحلة الظھور السیاسي 
ص / عھد الدولة الفاطمیة بمصر / 297بالمغرب 

وزراء الدولة الفاطمیة / الجیش والبحریة / الحیاة 
 االقتصادیة / الحیاة االجتماعیة /الحیاة العلمیة



التربیة ابن رشد  19
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول
دراسات في التاریخ 

 4  2 االندلسي

/ مقدمات الفتح / فتح  فتح العرب المسلمین لالندلس
قرطبة / عبور موسى بن نصیر / الفتوحات المشتركة 

/ عصر االمارة االمویة في االندلس / اختالل 
ھـ / التدوین التاریخي 300-238المركزیة في قرطبة 

في االندلس / االثار العربیة االسالمیة في االندلس / 
ظم نالفن في االندلس / الكتب والمكتبات في االندلس/ ال

في االندلس / العلوم التجریبیة / العلوم الدینیة / العلوم 
 االنسانیة / من صور التاثیر االسالمي في اسبانیا

التربیة ابن رشد  20
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول
نصوص تاریخیة 
 4  2 في اللغة االنكلیزیة

تاریخ مقالة في تاریخ الدولة االمویة / مقالة في 
االقتصاد االموي / مقالة في الفتوحات االسالمیة في 
العصر االموي / مقالة في الثورات التي حدثت في 

 الحكم االموي

التربیة ابن رشد  21
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 اول
نصوص تاریخیة 
 4  2 في اللغة االنكلیزیة

في تاریخ  مقالة في تاریخ الدولة االمویة / مقالة
االقتصاد االموي / مقالة في الفتوحات االسالمیة في 
العصر االموي / مقالة في الثورات التي حدثت في 

 الحكم االموي

التربیة ابن رشد  22
فصل  ماجستیر اسالمي التاریخ للعلوم االنسانیة

 ثاني

النظم االقتصادیة في 
الدولة العربیة 

 االسالمیة
2  4 

البیوع المعامالت المالیة الخراج الزكاة واحكامھا 
والجزیة الغنیمة واالنفال الفيء والسلب المسافات 

 احیاء االرض الموات المزارعة القطائع

ماجستیر اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 23
 ثاني

فصل 
 ثاني

تاریخ العالقات 
االوربیة  –العربیة 

 في العصر العباسي
2  4 

العالقات السیاسیة والعسكریة بین العباسیین 
والبیزنطینیین في عھد الخلیفة ابو العباس السفاح 
والمنصور والھادي والمھدي .العالقات السیاسیة 

والعسكریة في عھد الخلیفة ھارون الرشید والمأمون 
والمعتصم , حركة بابك االلحزمي وعالقتھ مع 

یین بالعباس البیزنطینیین , توماس الصقلي وعالقتھ
والبیزنطینیین , دور االمارة الطولونیة والحمدانیة في 

مقاومة البیزنطینیین .دور االغالبة في فتح صقلیة 
ومواجھتھم للعباسیین جزیرة كریت الھمیتھا السیاسیة 

ھـ 253بالنسبة للعباسیین والبیزنطینیین حتى سنة 
.النشاطات االقتصادیة بین المسلمین واوربا في العصر 

العباسي .التبادل العلمي والثقافي والحضاري بین 
 العرب المسلمین واوربا في العصر العباسي .

ماجستیر اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 24
 ثاني

فصل 
 ثاني

دراسات في التاریخ 
 4  2 المملوكي-االیوبي

.احوال الخالفة  الظروف الممھدة لقیام الدولة االیوبیة
العباسیة الصراع بین الزنكیینى والصلیبیین الصراع 

بین الزنكیینى والصلیبیین للسیطرة على مصر 
.اوضاع الخالفة الفاطمیة اعالن السلطنة االیوبیة 

العالقة بین صالح الدین االیوبي ونور الدین محمود 
شخصیة صالح الدین االیوبي بروز الحركات المناؤة 



وبي نھایة العصر االیوبي الممالیك والتسمیة للحكم االی
والنشأة ممالیك العصر الفاطمي دور الممالیك في 
حروب صالح الدین الصالح نجم الدین وممالیك 

البحریة دور الممالیك في اسقاط الدولة الخطر االیوبي 
/ ثورة االعراب / منافسة زمالئھ الممالیك اجتیاح 

داد بید المغول المغول للمشرق االسالمي سقوط بغ
ونتائجھ غزو المغول للشام واعتراف االیوبیین 

بسلطانھم معركة عین جاولت ونتائجھا احیاء الخالة 
العباسیة في القاھرة الواجھة الدینیة في الدولة .القضاء 

 على العناصر االیوبیة المناوئة

ماجستیر اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 25
 ثاني

فصل 
 ثاني

تاریخ الحضارة 
 6  3 العربیة االسالمیة

نظریة ابن خلدون ( الحضارة التمدن ) نظریة جوفاني 
باتیستا فیكو .الدیانات الیھودیة , النصرانیة , االسالم 

اھم العلوم الترجمة االصول التاریخیة للحضارة 
العربیة االسالمیة واثرھا على الھند .حضارة العرب 

 في االندلس

ماجستیر اسالمي فصل  التاریخ التربیة/ ابن رشدكلیة  26
 ثاني

فصل 
 ثاني

دراسات في تاریخ 
 4  2 السیرة النبویة

مصادر السیرة النبویة / حیاة الرسول الكریم (صلى 
في مكة (نسبھ  اللھ علیھ وعلى الھ وسلم )

/والدتھ/كفالتھ) رحلتھ مع عمھ ابي طالب الى الشام / 
موقف قریش من الدعوة / المؤمنون االوائل / حادثة 
االسراء والمعراج / الھجرة الى المدینة / التعامل مع 

 القبائل البدویة

ماجستیر اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 27
 ثاني

فصل 
 ثاني

المشرق تاریخ 
االسالمي في 
 العصر االموي

2  4 

تسمیة المشرق االسالمي الموقع الجغرافي , اھم مدن 
المشرق خرسان , فارس , بالد ما وراء النھر سجتان 

.اوضاع بالد المشرق االسالمي خرسان , بالد ما 
وراء النھر ( من الناحیة االجتماعیة قبل الفتح 

العربیة  االسالمي ) .انتشار االسالم الفتوحات
االسالمیة , استیطان القبائل العربیة في خرسان / 

الفتوحات العربیة في المشرق خرسان , فارس  سجتان 
/ التبعیة االداریة / اھم امرا المشرق العربي في 
العصر الراشدي .االوضاع السیاسیة للمشرق في 

العصر االموي .المھلب ابن ابي  صفرة ودوره في 
ادارة والمشرق .دور نصر بن الفتوحات االسالمیة و
ھـ اھم حركات  131-120سیار في المشرق 

المعارضة , حركة الحارث بن سریح التي ظھرت في 
عھده .الھیاطلة / دورھم في العصر االموي .اھم مدن 
فارس ( اصطخر / ارد شیرخرة / دارابج رد / اقلیم 

فارس / موطن الدولة االخمینیة ) الحیاة االجتماعیة في 



رق االسالمي خرسان فارس في العصر االموي المش
 .الحیاة االقتصادیة في سجستان

ماجستیر اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 28
 ثاني

فصل 
 ثاني

نصوص تاریخیة 
 4  2 في اللغة االنكلیزیة

مقالة في تاریخ الدولة العباسیة / مقالة في تاریخ 
الفتوحات االسالمیة في االقتصاد العباسي / مقالة في 

العصر العباسي / مقالة في الثورات التي حدثت في 
 الحكم العباسي

فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 29
 اول

دراسات في التاریخ 
    العثماني المتأخر

االوضاع السیاسیة الخارجیة والداخلیة في العھد 
العثماني المتأخر اوال / االوضاع الخارجیة 

االضطرابات في البلقان وتشمل الحرب الروسیة 
العثمانیة .معاھدة سان ستیفان .موقف اوربا من 

المعاھدة .مؤتمر برلین وموقف الدول االربیة من 
دالحمید المؤتمر .االزمات السیاسیة التي واجھة عب

الثاني .التدخل البریطان في قبرص .الحروب العمانیة 
ماني االل –الیونانیة واالزمة االرمنیة التقارب العثماني 

.عبدالحمید الثاني والحركة الصھیونیة ثانیا / االوضاع 
الداخلیة ف العھد العثماني المتاخر حركة الجامعة 

ح الاالسالمیة وتبني عبدالحمید الثاني لھا .حركة اال
 1909حتى  1808الدستور واھم مراحلھا ابتداءا من 

.الحركة المضادة ونتائجھا وقلع اللسطان عبد الحمید 
حروب البلقان واھم  198-1909.محمد الخامس 

النتائج واھم االضطرابات .اسباب انھیار الدولة 
 العثمانیة

  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 
الفكر تاریخ 

السیاسي في العراق 
 المعاصر

3  6 

االقتصاد العراقي في مدة االحتالل البریطاني/التطور 
االقتصادي في العراق في مدة االنتداب 

البریطاني/االقتاد العراقي في سنوات االزمة 
االقتصادیة العالمیة /التطور االقتصادي في العراق 

التطور االقتصادي في العراق  1939-1932للمدة 
خالل الحرب العالمیة الثانیة /التطور االقتصادي في 

 . 1958-1945العراق من عام 

فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 30
 اول

التحدیث في الخلیج 
 4  2 العربي

مفھوم التحدیث البنیة االجتماعیة والسیاسیة 
واالقتصادیة في الخلیج العربي االحزاب والجمعیات 
والتیارات الصالحیة في الخلیج العربي .التطورات 
السیاسیة والتحدیث في المملكة العربیة السعودیة 

.التطورات السیاسیة والتحدیث في عمان . التطورات 
ة .التطورات السیاسیالسیاسیة والتحدیث في الكویت 

والتحدیث في البحرین .التطورات السیاسیة والتحدیث 
في قطر .التطورات السیاسیة والتحدیث في االمارات 



العربیة المتحدة .انعكاسات التحدیث على وضع المراة 
 في الخلیج العربي

فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 31
 اول

تاریخ الفكر 
السیاسي العربي 
 الحدیث  والمعاصر

3  6 

مفھوم التحدیث البنیة االجتماعیة والسیاسیة 
واالقتصادیة في الخلیج العربي االحزاب والجمعیات 
والتیارات الصالحیة في الخلیج العربي .التطورات 
السیاسیة والتحدیث في المملكة العربیة السعودیة 

ث في عمان . التطورات .التطورات السیاسیة والتحدی
السیاسیة والتحدیث في الكویت .التطورات السیاسیة 

والتحدیث في البحرین .التطورات السیاسیة والتحدیث 
في قطر .التطورات السیاسیة والتحدیث في االمارات 
العربیة المتحدة .انعكاسات التحدیث على وضع المراة 

 في الخلیج العربي

فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 32
 اول

التحدیث في الخلیج 
 4  2 العربي

مفھوم التحدیث البنیة االجتماعیة والسیاسیة 
واالقتصادیة في الخلیج العربي االحزاب والجمعیات 
 والتیارات الصالحیة في الخلیج العربي .التطورات
السیاسیة والتحدیث في المملكة العربیة السعودیة 

.التطورات السیاسیة والتحدیث في عمان . التطورات 
السیاسیة والتحدیث في الكویت .التطورات السیاسیة 

والتحدیث في البحرین .التطورات السیاسیة والتحدیث 
في قطر .التطورات السیاسیة والتحدیث في االمارات 

كاسات التحدیث على وضع المراة العربیة المتحدة .انع
 في الخلیج العربي

فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 33
 اول

دراسات اسیویة 
 6  3 معاصرة

 1868سیاسة العزلة في عھد توكاغاوا حتى عام 
 1912-1868.سیاسة االنفتاح في عھد اسرة میجي 

 1900الفكریة في الیابان حتى عام  .االحیاة
 1952.التطورات االجتماعیة في الیابان حتى عام 
 1952.التطورات االقتصادیة في الیابان حتى عام 
 1952.التطورات السیاسیة في الیابان حتى عام 

.الدیانة في الیابان ( البوذیة / المسیحیة / الشنویة ) 
-1914ى .موقف الیابان من الحرب العالمیة االول

.سیاسة السابان الخارجیة ما بین الحربین  1918
العالمیتیین .التطورات التكنالوجیا في الیابان حتى عام 

.الیابان خالل سنوات االحتالل االمریكي  1952
.عالقات الیابان مع دول الجوار  1945-1952

 .عوامل نجاح تجربة المھضة الیابانیة .



فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 34
 اول

دراسات في تاریخ 
 4  2 ایران المعاصر

مرحلة التاسیس وبناء مقومات الدولة .مرحلة االنھیار 
االقتصادي وضعف امكانیات الدولة الحدیثة .مرحلة 
تغلغل النفوذ االجنبي وتوقیع االمتیازات .ایران بین 

 مطرقة الصراع الدولي ودكتاتوریة االنظمة
.ایران في ازمة  1941-1926الشیوقراطیة 

.تنامي المعارضة  1951-1941الصراعات الداخلیة 
الوطنیة ومساندة القوى االجنبیة .الثورة االسالمیة 
ومھام التغییر االیدلوجي في ایران .مسارات الثورة 

االسالمة والتحدیات االقلیمیة والدولیة .تطور 
الدارة السیاسیة المواصفة الدینیة في ایران وموقف ا

 منھا

فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 35
 اول

تاریخ الوالیات 
 6  3 المتحدة الحدیث

اكتشاف امریكا وتاسیس المستعمرات االنكلیزیة في 
في  .االدارة البریطانیا 1732-1492قسمھا الشمالي 

.حرب  1776-1732المستعمرات وطبیعتھا 
.النظام السیاسي  1783-1776االستقالل االمریكیة 

لجمھوریة الوالیات المتحدة االمریكیة دستور لعام 
.اسس السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة 1787
.الحیاة الحزبیة في الوالیات 1823-1789االمریكیة 

االھلیة  .الحرب 1860-1828المتحدة االمریكیة 
.برنامج اعادة االعمار  1865-1861االمریكیة 

-1865ونتائجھ السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 
.الحركات الفالحیة في الوالیات المتحدة  1877

 1876-1867ونتائجھا الیاسیة واالقتصادیة 
.الحركات العمالیة في الوالیات المتحدة االمریكیة 

.الشعبیة والحزب 1890-1869وتنظیماتھا النقابیة 
.الدوران االقلیمي والدولي  1908-1892الشعبي 

.الوالیات  1899-1889للوالیات المتحدة االمریكیة 
-1901المتحدة االمریكیة في المرحلة التقدیمیة 

.ادارة الرئیس ویلسن وانجازاتھا والمشكالت  1921
.موقف  1921-1913الداخلیة والخارجیة عام 

ریكیة في الحرب العالمیة االولى الوالیات المتحدة االم
1914-1919 . 

فصل  دكتوراه حدیث فصل اول التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 36
 اول

نصوص تاریخیة 
 4  2 في اللغة االنكلیزیة

التاریخ االمریكي الحدیث/بدایة تكوین المجتمع 
االمریكي/الھجرات الحدیثة/الرق والقنانة/الصعوبات 

 االمریكي الحدیثةالتي واجھت المجتمع 



دكتوراه حدیث فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 37
 ثاني

فصل 
 ثاني

تاریخ الوالیات 
 6  3 المتحدة المعاصر

الوالیات المتحدة االمریكیة في العھد الجمھوري 
.ادارة الرئیس فرانكلین روزفلیت  1921-1932

 1945-1933والخارجیة  وانجازاتھا الدراخلیة
.مقدمات الحرب الباردة وبروز الوالیات المتحدة 

.عودة  1952 -1945االمریكیة قوة عظمى 
الجمھوریون الى الحكم الى ادارة الرئیس ایزنھاور 

 1960-1953والمشكالت الداخلیة والخارجیة 
.سیاسة الرئیس جورج كندي الداخلیة والخارجیة 

الدیمقراطي ادارة .استمرار العھد  1961-1963
.الجمھوریون  1968-1963الرئیس لوندن جونسون 

-1969في سدة الحكم ادارة الرئیس ریتشارد ینكسون 
.استمرار العھد الجمھوري ادارة الرئیس  1974

.االدارة الدیمقراطیة  1976-1974جیرال فورد 
.ادارة الرئیس  1980-1977الرئیس جمي كارتر 

. االقلیات  1989-1981رونالد ریغان الجمھوریة 
ودورھا السیاسي في الوالیات المتحدة االمریكیة 
العرب والیھود .نظام الوالیات المتحدة االمریكیة 

 السیاسیة .

دكتوراه حدیث فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 38
 ثاني

فصل 
 ثاني

دراسات في تاریخ 
مصر والسودان 

 المعاصر
2  4 

. حیاتھ /  1840-1805ظھور محمد علي باشا 
استالمھ حكم مصر / اجراءات محمد علي في مصر 
العسكریة االداریة واالسیاسیة واالقتصادیة الثقافیة 
والتعلیمیة .سیاسة محمد علي الحربیة . حملة على 
الجزیرة العربیة وحملة على السودان وحملة على 

 1840الشام ومحاولتھ تحریر العراق .معاھدة لندن 
لفاء محمد علي باشا , عباس ونھایة محمد علي خ

االول , محمد حلمي سعید , الخدیوي اسماعیل , توفیق 
.المقاومة  1882االول .احتالل بریطانیا لمصر 

.دراسة في تاریخ   1914العربیة المصریة حتى عام 
السودان االداري .ثورة محمد المھدي وتاسیس الدول 

شا المھدیة .ظم السودان اداریا في عھد محمد علي با
.الحكم الثقافي االول للسودان .الحركة الوطنیة 

 . 1914للسودان 



دكتوراه حدیث فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 39
 ثاني

فصل 
 ثاني

دراسات في تاریخ 
 4  2 تركیا المعاصر

خصائص ومقومات المرحلة االنتقالیة في تركیا ما بعد 
 1923 – 1919االستقالل حتى اعالن الجمھوریة 

.الفلسفة االتاتوركیة وادارة الدولة (حزب الشعب) 
.الواجھات االنتقادیة وانعكاسھا على  1938- 1923

 1945-1939تركیا خالل سنوات الحرب العالمیة 
ة بعد الحرب العالمی .التحوالت السیاسیة في تركیا ما

.المؤسسة العسكریة التركیة  1960الثاني حتى عام 
بین الدور الوضیفي والتدخل العسكري .التیارات 

الیمین ,الیسار,الوسط  1983السیاسیة ما بعد دستور 
-1989.تركیا في ظل توجھات االسالمیة المعاصرة 

.سیاسة تركیا الخارجیة واالنفتاح االقلیمي  1999
سیاسات الدولة الكبرى تركیا ودول اسیا واحتواء 

الوسطى والمقومات االقتصادیة .القضیة القبرصیة 
 وموقف المنظمات الدولیة .

دكتوراه حدیث فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 40
 ثاني

فصل 
 ثاني

دراسات في تاریخ 
اوربا الشرقیة حتى 

الحرب العالمیة 
 الثانیة

3  6 

لمحة تاریخیة وجغرافیة عن اوربا الشرقیة وروسیا 
ودول البلقان ودول اوربا الشرقیة .االوضاع العامة في 

روسیا .روسیا وسیاسة االحالف الدولیة حتى عام 
.روسیا والدولة العثمانیة ( المسألة الشرقیة )  1907

.روسیا ودول البلقان ( الجامعة السالفیة ) .روسیا في 
 1917-1914عالمیة االولى سنوات الحرب ال

.قیام  1923-1917.التطورات السیاسیة في روسیا 
.الیونان حتى عام  1939-1923االتحاد السوفیتي 

.بولندا حتى عام  1939.رومانیا حتى عام  1939
.دول البلقان  1939.بلغاریا حتى عام  1939

 . 1939االخرى حتى عام 

دكتوراه حدیث فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 41
 ثاني

فصل 
 ثاني

التطورات 
االقتصادیة في 
 العراق المعاصر

3  6 

االقتصاد العراقي في مدة االحتالل البریطاني التطور 
في مدة االنتداب البریطاني االقتاد  االقتصادي في العرا

العراقي في سنوات االزمة االقتصادیة العالمیة التطور 
التطور  1939-1932االقتصادي في العراق للمدة 

االقتصادي في العراق خالل الحرب العالمیة الثانیة 
 1958-1945ادي في العراق من عام التطور االقتص

دكتوراه حدیث فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 42
 ثاني

فصل 
 ثاني

نصوص تاریخیة 
 4  2 في اللغة االنكلیزیة

التاریخ االمریكي الحدیث/بدایة تكوین المجتمع 
االمریكي/الھجرات الحدیثة/الرق والقنانة/الصعوبات 

 التي واجھت المجتمع االمریكي الحدیثة



دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 43
 اول

فصل 
 6  3 مناھج المؤرخین اول

اتجاھات روایة الیوم /  الروایة الشفویة (االیام) ,
مضامین روایة الیوم/ ادب روایة الیوم .بدء التدوین 
التاریخي ( االرھاصات ) , عھد النبوة (كتاب الوحي 
) / عھد الخالفة الراشدة وضمنھا جمع القران / تدوین 

الحدیث بین االجازة والمنع . العھد االموي , 
ارھاصات التدوین / الصحف المتنقلة / فضل علم 
المغازي / بواكیر الكتابة في السیرة والمغازي / 

مدرسة الحدیث في المدینة المنورة / اتجاھات مدرسة 
الحدیث / ابرو مؤرخي السیرة االوائل / مدرسة 

العراق في السیرة ابان بن عثمان االحمر نموذجا / 
مغازي ابن الحق وابان بن عثمان االحمر دراسة نقدیة 

الكوفة / مدرسة البصرة / . روایة المخبر , مدرسة 
ظھور االخباریین االوائل. نماج من روایات 

االخباریین , ابو مخنف لوط بن یحي االزدي / سیف 
بن عمر االسیدي التمیمي / ھشام بن محمد السائب 
الطلبي / ابو عبیدة معمر بن المثنى / ابو الحسن 

المدائني .مؤلفات االنساب ( دواعي ظھورھا وابرز 
بھا ) مؤلفات الطبقات ( تخصص المدرسة المصنفین 

البصریة ) , طبقات ابن سعد محمد بن یشع / طبقات 
خلیفة بن خیاط .مؤلفات التراجم وعلم الرجال .مناھج 
الكتابة التاریخیة , المنھج الحولي (السنوي) / المنھج 
الموضوعي (االفغي) / ابرز رواد المنھجین .ظھور 

المؤرخین الكبار /  المؤرخین الكبار , اسباب ظھور
المدرسة العراقیة وریادة التدوین .المدارس التاریخیة 
االخرى , المدرسة المصریة / المدرسة الشافعیة / 
مدرسة االندلس / ابرز المؤرخین .مالمح التدوین 

من الھجرة , الكتابة  7-6-5-4التاریخي في القرن 
التاریخیة بین التقلید والتجدید / موضوعات الكتابة 
التاریخیة .التاریخ البلداني (المؤلفات البلدانیة) , 

دواعي التصنیف في البلدان / ابرز البلدانیین العرب 
 والمسلمین

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 44
 اول

فصل 
 اول

المشرق االسالمي 
 6  3 في العصر العباسي

/ االمارة  االمارة الطاھریة / االمارة الساماثیة
السلجوقیة / االمارة البویھیة / االمارة الغزنویة / 

 االمارو العلویة / االمارة الخوارزمیة



دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 46
 اول

فصل 
 اول

دراسات في تاریخ 
الفكر االقتصادي 

 االسالمي
2  4 

زكاة عروض التجارة شروط عروض التجارة المال 
الذي تجد فیھ الزكاة ( العین ) وزكاة التجارة زكاة 
المعدن والركاز والیة الصدقات واالموال الباطنة 

البیوع واحكامھا المعامالت المالیة الصلح واحكامھ , 
القرض , الوھن , الوكالة , الشرك .المعامالت العامة 

, الضمان .الغضب واحكامھ ,  , الودیعة , العاریة
االحارة , الحوالة , التفلیس , الحجر .اللقطة واحكامھا 

 .الھبات واحكامھا المزارعة .

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 47
 اول

فصل 
 اول

الحركة العلمیة حتى 
نھایة العصر 

 البویھي
2  4 

.اسھامات واقع الحركة الفكریة قبل العھد البویھي 
الوزراء البیویھین في الحركة العلمیة .اسھامات 

السالطین البویھیین في الحركة العلمیة .مراكز الحركة 
الفكریة في العھد البویھي / علوم القران / علوم 

الحدیث / علم الكالم / المذاھب الدینیة / علم الفلك 
 والطب .

اسالمي فصل دكتوراه  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 48
 اول

فصل 
 اول

االستشراق 
 4  2 والمستشرقون

االستشراق مفھومھ ودوافعھ واھدافھ / الرؤیة 
االستشراقیة للسیرة النبویة من المیالد الى البعثة / 
معالم الدولة الجدیدة / الرؤیة االستشراقیة للخالفة 

للعصر االموي  الراشدة / الرؤیة االستشراقیة
 والعباسي / اعمال المستشرقین

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 49
 اول

فصل 
 اول

نصوص تاریخیة 
 الدبلوماسیة في االسالم عبر التاریخ االسالمي 4  2 في اللغة االنكلیزیة

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 50
 ثاني

فصل 
 ثاني

انتشار االسالم في 
افریقیا (جنوب 

 الصحراء)
3  6 

اقسام افریقیا تحدید منطقة السودان الغربي طرق 
االتصال بین شمال افریقیا ووسطھا اقسام بالد السودان 
الكبرى اصل اھل السودان دور طریق خزان وكوار 
في انتشار االسالم امبراطوریة غانة حكم ذو البشرة 

نك مدینة اورغشت بین البیضاء حكم قبائل السون
المسلمین وملوك غانا نظام الحكم في االمبراطوریة 

التقسیم االداري لالمبراطوریة انھیار مملكة غانا دور 
المرابطین في اسقاط مملكة غانا دولة مالي االسالمیة 
اھم ملوكھا منسي موسى ورحلتھ الى الحج التنظیم 

م في الالسیاسي واالقتصادي والثقافي للدولة دور االس
المجتمع المالي نھایة المملكة دولة صنغة ( صنغاي) 

ومراحل تاسیسھا فتوحاتھ ( تنظیماتھ االداریة ) 
الصراع على السلطة بین ابراھیم داعور وازكیة 
.ازكیة محمد الكبیر / یتولى السلطة في صنغاي 

.سیاستھ الدینیة وتنظیماتھ االداریة رحلتھ الى الحج 
نظام الحكم ومراسیم تتویج  القضاء في دولة صنغاي

الملوك بیت المال في دولة صنغاي اقصاء ازكیة محمد 



االزاكي من بعده الوجود المغربي في السودان الغربي 
والحالة عند دخولھم .حملة المنصور الذھبي على 
السودان/ الطوارق تسمیتھم ونسبھم دولة الفوالنیین 

 اتالسنغالیین في اقلیم فوتاتورو صادرات ووارد
 السودان الغربي دولة الكانم امبراطوریة البرنو

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 
دراسات في الفكر   ثاني

 6  3 االسالمي

مصادر اساسیة لدراسة الفكر العربي االسالمي القران 
 الظاھر والتأویل / –الكریم / التفسیر و المأثور الرأي 

الحیث النبوي الشریف ( الوضع / الدوافع / النتائج ) 
االجتھاد , الفقھ / التاریخ / تاثیرات الحضارات 
االجنبیة الفلسفة الیونانیة / الالھوت السریاني / 

ھندیة الحضارة الفارسیة تطور الفكر الحضارة ال
العربي االسالمي ( مسارات عامة ) االختالفات بین 
االتجاھات الفكریة االسالمة صراع جدل حوار / علم 

الكالم االمامیة المعتزلة الشاعرة / التصوف / 
الخوارج / الخطاب االسالمي العقیدة المعرفة / المسلم 

 ري .بین الصراع مع الذات والصراع الحضا

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 51
 ثاني

فصل 
 6  3 مدن اسالمیة ثاني

جذور الفكر العمراني في االسالم / مفھوم المدینة 
االسالمیة وخصائصھا / فلسفة العمران االسالمي / 
میالد المدینة االسالمیة وخططھا / المدن التي انشأھا 
المسلمون / تحصین المدینة االسالمیة / االوضاع 

االجتماعیة واثرھا في المدینة وتخطیطھا / االوضاع 
لمدینة / الفعالیات االقتصادیة في الدینیة واثرھا في ا

 المدینة واثرھا / المرافق والخدمات العامة في المدینة

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 52
 ثاني

فصل 
 6  3 حروب صلیبیة ثاني

 اوضاع الخالفة العباسیة قبل الحروب الصلیبیة .موقف
السالجقة من الخالفة الفاطمیة اوضاع االمبراطوریة 
البیزنطیة التقدم نحو بیت المقدس الحمالت الصلیبیة 
الحملة الصلیبیة الثانیة صالح الدین االیوبي (اھم 

اعمالھ )استرداد المدینة المقدسة التحالف الصلیبي مع 
الحثیثیة والمغول .اھم المعارك الضاریة لالستیالء 

روب القدسي لویس نھایة الحروب على یافا .ح
 الصلیبیة .

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 53
 ثاني

فصل 
 ثاني

تاریخ الخلیج 
العربي في العصور 

 االسالمیة
3  6 

التسمیة .جغرافیة الخلیج الموقع الحدود البحرین : 
التسمیة الموقع والحدود / التضاریس والسكان والمدن 
.عمان : التسمیة الموقع والحدود / التضاریس والسكان 
والمدن .التوزیع السكاني للقبائل القاطنة العربیة .اسالم 
عرب الخلیج طبیعة االوضاع وتبعیة الخلیج العربي 

لدینیة للخلیج العربي اسالم اھل البحرین اسالم الحالة ا



اھل عمان الخلیج العربي في العصر الراشدي ردة 
اھل عمان التبعیة االداریة في العصر الراشدي الخلیج 
العربي في العصر االموي الخوارج االزارقة النجدات 

االباضیة الخلیج العربي في العصر العباسي الزنج 
ت منطقة الخلیج الحیاة القرامطة االسر التي حكم

 االقتصادیة والتجاریة الحیاة االجتماعیة .

دكتوراه اسالمي فصل  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 54
 ثاني

فصل 
 ثاني

نصوص تاریخیة 
 الدبلوماسیة في االسالم عبر التاریخ االسالمي 4  2 في اللغة االنكلیزیة

اسالمي فصل دكتوراه  التاریخ كلیة التربیة/ ابن رشد 
 ثاني

فصل 
 ثاني

انتشار االسالم في 
  4  2 شبھ القارة االھندیة

 


