
 االعى: د. ٔعٍ عًٍٛ يذًذ ايٍٛ

 انهمت انعهًٙ: اعزبر يغبعذ دكزٕس

اثٍ سشذ نهعهٕو االَغبَٛخ/ لغى انزبسٚخ –عُٕاٌ انعًم : جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انزشثٛخ   

 انزذصٛم انعهًٙ: دكزٕساِ 

انزخصص انعبو : انزبسٚخ االعاليٙ   

ذفعخ نهذساعخ انصجبدٛخ ٔثزغهغم االٔنٗ عهٗ ان8221دصهذ عهٗ شٓبدح انجكبنٕسٕٚط عبو 

%12128ٔثًعذل  

ذٚش ايزٛبص عٍ سعبنزٓب ٔثزم 2002دبصهخ عهٗ شٓبدح انًبجغزٛش فٙ انزبسٚخ االعاليٙ عبو 

) انذٛبح اللزصبدٚخ ٔاالجزًبعٛخ فٙ يذُٚخ فبط عهٗ عصش ثُٙ يشٍٚ(ٔثزمذٚش ايزٛبصانًٕعٕيخ ثـ   

) انذٛبح عٍ اطشٔدزٓب انًٕعٕيخ ثـ  2000عبو  دبصهخ عهٗ شٓبدح انذكزٕساِ فٙ انزبسٚخ االعاليٙ

 انغٛبعٛخ فٙ انذجبص خالل انعصش انفبطًٙ( ٔثزمذٚش ايزٛبص

                      2082دصهذ عهٗ انزشلٛخ انعهًٛخ ثذسجخ اعزبر يغبعذ  ٔضًٍ انًذح انًذذدح ثزبسٚخ

فٙ انجبيعبد انعشالٛخ اششفذ َٔبلشذ انعذٚذ يٍ انشعبئم ٔاالطبسٚخ انعهًٛخ   

                                               لٕيذ عذدا يٍ انشعبئم ٔثذٕس انزشلٛخ فٙ انجبيعبد انعشالٛخ

 شبسكذ فٙ عذد يٍ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد داخم انعشاق

 دصهذ عهٗ عذد يٍ كزت انشكش ٔانزمذٚش عهٗ يغزٕٖ ٔصٚش ٔسئٛظ جبيعخ ٔعًذاء كهٛبد 

اثٍ سشذ فٙ رذشٚش انخجش انصذفٙ –فٙ كهٛخ انزشثٛخ شبسكذ فٙ ادذ انذٔساد االعاليٛخ   

81شبسكذ فٙ عذد يٍ انذٔساد ٔيُٓب دٔسح انهغخ انعشثٛخ نهزذسٚغٍٛٛ انذٔسح ال  

نهزذسٚغٍٛٛ  44شبسكذ فٙ دٔسح انزأْٛم انزشثٕ٘ ال  

 شبسكذ فٙ دٔسح كفبءح انذبعٕة انخبصخ ثأعبرزح انجبيعبد فٙ يشكض انذبعجخ / جبيعخ ثغذاد

كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد جبيعخ  ْب ايزذبٌ انكفبءح ثبنهغخ االَكهٛضٚخ ٔدصٕنٓب عهٗ ٔثٛمخ َجبح يٍاجزٛبص 

 ثغذاد

اثٍ سشذ –فٙ انهجُخ انثمبفٛخ ثمغى انزبسٚخ / كهٛخ انزشثٛخ   عضٕ  

2086ٔنغبٚخ  2082فٙ انهجُخ االيزذبَٛخ يٍ عبو  عضٕ   

2082نعبو  األٔنٛخ فٙ نجُخ يُبلشخ انًشبسٚع انجذثٛخ نطهجخ انذساعبد عضٕ  

2086يٍ عبو  اإلعاليٙفٙ نجُخ االعزالل انخبصخ ثبنزبسٚخ  عضٕ  

انزُبفغٛخ نهًزمذيٍٛ نهذساعبد انعهٛب األعئهخفٙ نجُخ ٔضع  عضٕ  

دزٗ َٓبٚخ  األدَٗيؤسخٕ انًغشة  -8ْٔٙ:  فٙ انًجالد انعهًٛخ انشصُٛخ َششد انعذٚذ يٍ انجذٕس

 انذٔنخ انذفصٛخ



نفبطًٙ اعخ فٙ انذجبص خالل انعصشانضساعخ ٔانصُب -2  

انزجبسح فٙ انذجبص خالل انعصش انفبطًٙ-2  

انفبطًٙ اٜيشانخهٛفخ  -4  

انغٛذح سصذ ٔدٔسْب فٙ انذٛبح انغٛبعٛخ نهذٔنخ انفبطًٛخ-5  

يٕاكت انخهفبء فٙ انعصش انفبطًٙ -6  

اثٍ َجٛت انذٔنخ دساعخ فٙ َشبطّ االداس٘ ٔانغٛبعٙ -0  

فع رجبِ ٔصسائّعٛبعخ انخهٛفخ انذب-1  

دسعذ عذد يٍ انًٕادانذساعٛخ نطهجخ انذساعخ االٔنٛخ ٔيُٓب ربسٚخ انعصش انعجبعٙ االٔل نهًشدهخ  

.2082-2001. ٔعصش يبلجم االعالو نهًشدهخ االٔنٗ نهًذح يٍ 2001انثبنثخ نعبو   

ٔنغبٚخ االٌ 2085دسعذ يبدح دمٕق االَغبٌ نهًشدهخ االٔنٗ يُز عبو   

2084-2082دسعذ يبدح انعصش انعجبعٙ انًزأخش نهًشدهخ انشاثعخ يٍ عبو   

2085 -2084دسعذ يبدح انزبسٚخ انفبطًٙ نهًشدهخ انشاثعخ يٍ عبو    

ٔنغبٚخ االٌ 2085انثبنثخ يٍ عبو  دسعذ يبدح دضبسح نهًشدهخ  

 دسعذ يبدح عشة لجم االعالو نطهجخ انًبجغزٛش / ربسٚخ اعاليٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للمرحلة الثالثة / قسم التاريخ الحضارة العربية االسالمية اسم المادة:

انزعشٚف ثبنذضبسح انعشثٛخ االعاليٛخ يٍ كم انجٕاَت اهداف المادة:  



انزفبصٛم االعبعٛخ نهًبدح: خصبئص انذضبسح االعاليٛخ ٔيمٕيبرٓب. انخالفخ ، انٕصاسح ٔرغًٛزٓب، 

. انذٔأٍٚ َٔشأرٓب ٔاْى اْى يٍ رٕنٗ ْزا انًُصت ٔرطٕسِانذجبثخ ٔاعجبة ظٕٓسْب ، انكزبثخ ٔ

 انذٔأٍٚ فٙ انعصش االيٕ٘ ٔانعجبعٙ ٔانفبطًٙ ٔرعشٚت انذٔأٍٚ َٔزبئجٓب.

ٚزى انزطشق انٗ رغًٛخ انذضبسح نغخ ٔاصطالح ٔاْى انًؤثشاد انذاخهٛخ المحاضرة االولى : 

ًزعذ ثٓب انذضبسح االعاليٛخٔانخبسجٛخ عهٗ انذضبسح االعاليٛخ ٔاْى انًمٕيبد انزٙ ر  

رى انزعشٚف ثأْى انًؤعغبد انذضبسٚخ ٔانًًٓخ نهذٔنخ اال ْٔٙ انخالفخ ٔرغًٛزٓب  المحاضرة الثانية:

ٔاْى انخصبئص انزٙ ارصفذ ثٓب انخالفخ َى انعصش انشاشذ٘ فاليٕ٘ ٔانعجبعٙ عجش كم انًشادم 

كٙ فبنجٕٚٓٙ ٔانغهجٕلٙ ثى انًغٕلانغٛبعٛخ انزٙ يش ثٓب يٍ عصش ايشح االيشاء ٔانُفٕر انزش  

داس٘ نهذٔنخ انٕصاسح ٔاْى انٕصساء ٔدٔسْى انغٛبعٙ ٔاال يؤعغخانزطشق انٗ  المجاضرة الثالثة: 

ٔاصم انٕصاسح ٔإَاعٓب يٍ ٔصاسح رُفٛز ٔرفٕٚض ٔاْى خصبئص انٕصاسح ٔيب  خ االعاليٛخٛانعشث

 ْٙ االعش انزٙ اعزذٕرد عهٗ يُصت انٕصاسح

 

 

  

نسان للمرحلة االولىحقوق اال  

انزعشٚف ثذمٕق االَغبٌ ٔثًصطهخ انذمٕق نغخ ٔاصطالح، انزطشق انٗ يفٕٓو  ضرة االولى:االمح

 كهًخ انذمٕق ْم ْٙ يٍ ثبة يب عهٗ االَغبٌ يٍ ٔاججبد ٔنّ دمٕق او آَب يزصهخ ثبنُٕع االَغبَٙ. 

الٛخ انمذًٚخ ٔانًصشٚخ انعشكًب رطشلُب انٗ يصطهخ دمٕق االَغبٌ عُذ انذضبساد انمذًٚخ ٔيُٓب 

 ٔانَٕٛبَٛخ

دمٕق االَغبٌ عجش انششائع انغًبٔٚخ ٔاالدٚبٌ يٍ انٕٛٓدٚخ ٔانًغٛذٛخ  رُبٔنُب فّٛ المحاضرة الثانية:

 ٔاخشْب االعاليٛخ ٔيب ْٙ اْى انًفبْٛى انزٙ جبء ثٓب االعالو دٕل االَغبٌ ٔدمٕلّ

ٔيب  8241انصبدس عبو  خ ٔيُٓب ٔثٛمخ االيى انًزذذحرذذثُب فٙ اْى انًٕاثٛك انذٔنٛ المحاضرة الثالثة:

رضًُزّ يٍ يٕاثٛك ٔعٕٓد دٔنٛخ ٔيُٓب ٔثٛمخ انعٓذ انذٔنٙ ٔلبٌَٕ انعفٕ انذٔنٙ  ٔانًزضًُخ انذمٕق 

رنك...انجٛئٛخ ٔغٛشنًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔاالجزًبعٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔا  
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