
 المفردات عدد الوحدات الساعات المادة المرحلة القسم النظام الكلیة

   العملي النظري     

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 تاریخ العراق القدیم االولى التاریخ سنوي ابن رشد

الخصائص الجغرافیة للعراق تاریخ تطور االنسان او العصور الجولوجیة 
ساللة او الثالثة الممالك في العصر  عصر فجر السالالت / الدولة االكدیة

البابلي القدیم ونھایة العصر االموي العصر البابلي الحدیث الى نھایة وسقوط 
ق.م القسم الحضاري الحیاة الدینیة في المعابد الحیاة الفكریة  539بابل سنة 

 الكتابة

كلیة التربیة/ 
 6 - 3 تاریخ العرب قبل اإلسالم االولى التاریخ سنوي ابن رشد

جغرافیة شبھ الجزیرة العربیة الحیاة السیاسیة في الجزیرة العربیة قبل االسالم 
انساب العرب دول الیمن معین , اوسان , قتبان , حضر موت سبأ , حمیر / 
االنباط , لحیان , تدمر , الحضر , میسان , الغساسنة , المناذرة ، كندة / مكة 

, الطائف , تكملة صفات العرب / واھمیة مركزھا الدیني واالقتصادي یثرب 
 االوثان / العرب ودورھم في التجارة الدولیة

كلیة التربیة/ 
عصر الرسالة والخالفة  االولى التاریخ سنوي ابن رشد

 6 - 3 الراشدة

القران الكریم والسیرة النبویة / كتب المستشرقین والباحثین العرب / حیاة 
الى االسالم / الدعوة االسالمیة في المدینة الرسول قبل البعثة / الوحي والدعوة 

المنورة / رسائل الرسول (ص) الى رؤساء القبائل وملوك العالم / الخالفة 
 وتطورھا / تحریر برقة وطرابلس

كلیة التربیة/ 
تاریخ أوربا في  االولى التاریخ سنوي ابن رشد

 4 - 2 العصورالوسطى
م / قبائل 476ضعف وسقوط االمبراطوریة الرومانیة في الغرب  اعوامل

الجرمان والھون / االمبراطوریة الكارولونجیة / انكلترا قبل الفتح النورماندي / 
م / االقطاع / المدن وتطورھا 1453 – 1337حرب المائة عام   

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 الجغرافیة العامة االولى التاریخ سنوي ابن رشد

وم الجغرافیا وفروعھا / الحركات السریعة الزالزل / الصخور الرسوبیة / مفھ
التجربة الحیاتیة / المناخ وعناصره /  اصل السكان / مقومات الزراعة / 

 الجغرافیا السیاسیة

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 علم النفس التربوي االولى التاریخ سنوي ابن رشد

مقدمة في علم النفس / التطور التاریخي لعلم النفس/علم النفس في التراث 
االسالمي/طبیعة علم النفس واھمیتھ,اھدافھ ومجاالتھ/مدارس علم النفس 
/السلوك والعوامل المؤثرة فیھ تعریف السلوك/معنى االنتباه واالدارك 

 الحسي/معنى االحساس

كلیة التربیة/ 
 اساسیات الحاسبة / مكونات الحاسوب 2 1 1 علم الحاسبات االولى التاریخ سنوي ابن رشد



كلیة التربیة/ 
 4 - 2 اللغة العربیة االولى التاریخ سنوي ابن رشد

اللغة العربیة العامة / النواسخ / كان واخواتھا / ان واخواتھا / حروف الجر / 
والمعرفة / انواع الفعل الفعل / الفاعل / المفعول بھ / الجملة العربیة / النكرة 

 الصحیح والمعتل

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 أسس تربیة االولى التاریخ سنوي ابن رشد

معنى التربیة واھدافھا وضرورتھا ونظریاتھا ومجاالتھا االساس التاریخي 
للترییة ویشمل القدیمة والصینیة والیونانیة/االساس االجتماعي للتربیة/التربیة 

في التنمیة االقتصادیة /االساس العلمي/االسس االجتماعیة  واثرھا
 والوطنیة/التجدید التربوي في العراق

كلیة التربیة/ 
حقوق اإلنسان  االولى التاریخ سنوي ابن رشد

 4 - 2 والدیمقراطیة

ü تمھید: 
 .مفھوم حقوق االنسان •

التاریخي لحقوق االنسان, قراءة في  خصائص حقوق االنسان.التطور •
 .حقوق االنسان في الحضارات القدیمة • :المضامین

 .حقوق االنسان في االدیان السماویة •
 رسالة الحقوق لإلمام علي بن الحسین (علیھ",حقوق االنسان في االسالم •

 ."السالم) انموذجا
" ,حقوق االنسان في العصر الحدیث • االنساناالعالن العالمي لحقوق   

 :ضمانات حقوق االنسان."انموذجا
 .ضمانات حقوق االنسان في االسالم •

 .العالمي الوطني  ضمانات حقوق االنسان في على الصعیدین •
ّ " ,انتھاك حقوق االنسان • في  حقوق االنسان."المقابر الجماعیة انموذجا

2005الدستور العراقي لعام  . 
ü الدیمقراطیة:  

 .مفھوم الدیمقراطیة •
 .خصائص الدیمقراطیة •

 .انواع الدیمقراطیة •
 .التطور التاریخي للدیمقراطیة •

  .الیات تطبیق الدیمقراطیة •
 .االسالم والدیمقراطیة •

مواصفات وواجبات الحاكم االسالمي, قراءة في عھد االمام علي (علیھ  •
 .لمالك االشتر (رضوان اللھ علیھ) السالم)

 .المواطنة •
عیة والقانونیة للمواطنةاالسس الشر • . 

مفھوم الحریات العامة• التربیة والمواطنة الصالحة.الحریات العامة.  . 
 .انواع الحریات العامة واشكالھا •

 .التطور التاریخي للحریات العامة •



 .االسس الشرعیة والقانونیة للحریات العامة •
 .التربیة والحریات العامة

كلیة التربیة/ 
 6 - 3 تاریخ الحضارات القدیمة الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

تاریخ مصر القدیم / العصر الحجري المعدني / سمات ھذا العصر وطبیعة 
العصر البطلمسي والرومان / العھود  21الوضع السیاسي / العصر المتأخر 

 المتأخرة في بالد الشام / زعامة اسبارطة / تاریخ روما /

كلیة التربیة/ 
الدولة العربیة في العصر  الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

 4 - 2 األموي
انتقال الخالفة الى االمویین / ثورة الحسین بن علي (ع) / حركة المختار / 

القضاء على حركة ابناء الزبیر / الجبھة الشرقیة / عالقة الدولة العربیة بالدول 
 المجاورة العالقة مع الروم / العالقة مع الصین

/ یةكلیة الترب
العرب في األندلس في  الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

 6 - 3 العصر اإلسالمي

مراحل تحریر  المغرب واالندلس قبل الفتح االسالمي / المغرب وفتح االندلس ,
ھـ / معركة بالط 138-95المغرب وخطة فتح االندلس / عصر والوالة 

الشھداء / جھاد العرب المسلمین في شمال اسبانیة / استقرار العربي ومرحلة 
تنظیم البالد / العرب البلدیون والشامیون / الحاجب عبدالملك بن منصور / 

السیاسي والعسكري / مراحل ضعقف وتفكك االندلس / المرابطون ودورھم 
 سلطنة غرناطة/الموریسكیون

كلیة التربیة/ 
 6 - 3 الوطن العربي الحدیث الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

سقوط الدولة العباسیة / السلطان سلیم االول / موقف العثمانیین من التوسع 
االستعماري االوربي / االصالحات العثمانیة / الحركات الشعبیة / الحركة 

المھدیة في السودان / االصالحیون المنادون بالخالفة العربیة / حركة االحیاء 
 واثرھا .

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 منھج البحث التاریخي الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

مفھوم التاریخ وتطور مناھجھ / العلوم المساعدة االدب / جمع االصول 
والمراجع / النقد الباطني االیجابي / اثبات الحقائق التاریخیة / االجتھاد السلبي 

 واالایجابي / المبیضة / الخاتمة والمالحق .

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 أوربا في عصر النھضة الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

النھضة االوربیة / حركة االصالح الدیني / انكلترا خالل حجم اسرة تیودور / 
انكلترا في قرن السابع عشر / البرلمان الطویل / عصر التفوق الفرنسي / 

 ظھور بروسیا / حرب الوراثة النمساویة



كلیة التربیة/ 
 4 - 2 االساساني والبیزنطي الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

بالد ایران قبل قیام دولة الساسانیة/عھد شابور الثاني/الحروب ما بین الفرس 
والروم/كسرا انو شروان وموقفھ العسكري/المناذرة والساسانیون/سقوط الدولة 
الساسانیة/اعتالء قسطنطین العرش/االعتراف بالمسیحیین/االسرةالھرقلیة/فتح 

/االحوال االداریة 1025-867صر االزدھارالعرب جزیرة كریت/ع
 واالجتماعیة

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 جغرافیة الوطن العربي الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

الموقع الفلكي / مناخ الوطن العربي / تركیب السكان / المحاصیل الصناعیة / 
اھمیة النفط العربي / عوامل قیام الصناعة في الوطن العربي / التجارة في 

 الوطن العربي / النقل البري .

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 علم نفس النمو الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

/اھمیتھ/معنى النمو/مراحل النمو/العوامل المؤثرة في علم نفس النمو/تعریفھ 
النمو/العوامل الوراثیة والبیئیة/مناھج البحث في علم نفس النمو/اسالیب جمع 

المعلومات /تصامیم البحوث/انواع البحوث/مرحلة الطفولة /النمو 
 الجسمي/التطور العقلي واللغوي

كلیة التربیة/ 
 امان الحاسوب وتراخیص البرامج / نظام التشغیل 2 1 1 الحاسوب الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 التعلیم الثانوي إدارة تربیة الثانیة التاریخ سنوي ابن رشد

مفاھیم حول االدارة/القیادة,االنضباط المدرسي,االدارة المدرسیة,نظریات في 
القرار,االتصال,العالقات االدارة/العملیات االداریة/التخطیط,التنظیم,اتخاذ 

االنسانیة , التقویم/االشراف التربوي/ مفاھیم االشراف انواع االشسراف سمات 
 ونظریات االشراف

كلیة التربیة/ 
الحضارة العربیة  الثالثة التاریخ سنوي ابن رشد

 6 - 3 اإلسالمیة
/ تنظیم الحیاة االقتصادیة /  التعریف بالحضارة ومصادر دراستھا / الدواویین

الزراعة / تطور العالقات التجاریة / اثر االسالمي في الفكر العربي االسالمي 
 / اصالة الفكر العربي / االبتكار واالبداع .

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 العراق المعاصر الثالثة التاریخ سنوي ابن رشد

المصالح البریطانیة في العراق / قیادة ثورة العشرین / تاسیس الحكم الوطني 
في العراق / العالقات العراقیة البریطانیة / العراق في عھد الملك غازي / 

 تصاعد الحركة الوطنیة / العراق ومشاریع االحالف الغربیة .

كلیة التربیة/ 
 4 - 2 تاریخ آسیا الثالثة التاریخ سنوي ابن رشد

/الصین اثناء 1901-1850جمھوریة الصین الشعبیة/الفلسفة الصینیة/ثورة
الحرب العالمیة االولى/جمھوریة الھند والحكم المغولي للھند/الحكم االنكلیزي 
للھند/الھند بین الحربین العالمیتیین/دور ھوشي في استقالل فیتنام/نمو الحركة 

 الوطنیة االندنوسیة



كلیة التربیة/ 
نويس ابن رشد  2 1 1 ابران وتركیا المعاصر الرابعة التاریخ 

/الھیمنة االستعماریة  الطبیعة االستبدادیة للحكم القاجاري وحركة المشروطیة
البریطانیة الروسیة على االقتصاد اإلیراني وأحوال ایران خالل الحرب العالمیة 
األولى /سیاسي والدعوة للجمھوریة /اعتالء رضا خان العرش اإلیراني الغاء 
الدولة الفارسیة  /سیاسة التحدیث في ایران /سیاسة ایران التوسعیة في عھد 

رة عربستان والتوسع في منطقة شط العرب ) /عالقات رضا شاه / (احتالل اما
ایران الخارجیة بین الحربین العالمیتین األولى والثانیة / االحتالل البریطاني 

السوفیاتي إلیران ابان الحرب العالمیة الثانیة  /توجھ السیاستین الداخلیة 
 والخارجیة اإلیرانیة نحو خدمة المصالح الغربیة 

المتیازات النفط األجنبیة ( حركة مصدق ) /تصاعد المعارضة الوطنیة 
المعرضة الداخلیة لحكم الشاه واندالع الثورة وإعالن الجمھوریة اإلسالمیة 

/ھزیمة الدولة العثمانیة وظھور مصطفى كمال اتاتورك على مسرح  1979
) وإقرار المیثاق  1920) ومؤتمر (اماسیا  1919االحداث  /مؤتمر ( سیواس 

المجلس الوطني الكبیر ووضع أسس الدولة التركیة الحدیثة (الغاء  الوطني  /
/برنامج الكمالیین (  1924، دستور  1924، الغاء الخالفة  1923السلطنة) 

حزب الشعب الجمھوري ) لتحدیث تركیا سیاسة تركیا الخارجیة في فترة مابین 
ور الخطر الحربین  /تركیا ثم انضمامھا الى جبھة الحلفاء ضد المحور /ظھ

الشیوعي واتجاه تركیا نحو المعسكر الغربي /التحول من نظام الحزب الشیوعي 
واتجاه تركیا نحو المعسكر الغربي  /التحول من نظام الحزب الواحد الى نظام 
التعددیة  /تطور السیاسة الداخلیة في تركیا في عھد التعددیة الحزبیة  /عالقات 

الغربیة  /استیالء الجیش على السلطة تركیا الخارجیة ودخولھا االحالف 
) األوضاع السیاسیة في تركیا خالل الستینات والسبعینات  1960(انقالب 

/تدھور األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة  /البرامج اإلصالحیة للحكومة 
 المتعاقبة .



كلیة التربیة/ 
 الرابعة التاریخ سنوي ابن رشد

 تاریخ الدولة العربیة 
عباسي في العصر ال  

ھـ 656- 334المتأخر   
3 0 3 

آل بویھ أصلھم وموطنھم ، بالد الدیلم / دخولھم في خدمة أمراؤھا /معز الدولة 
وتعاظم نفوذ آل بویھ في فارس والعراق الخلفاء العباسیون وجھودھم لمواجھة 
التسلط البویھي /دور المقاومة الشعبیة في مواجھة التسلط  البویھي العیارون 

ھـ /طغرلبك وقیام  590 - 447والخالفة العباسیة والتسلط السلجوقي الشطار 
السلطنة السلجوقیة /أنھاء التسلط البویھي / الب أرسالن وملك شاه وتعاظم نفوذ 
السالجقة /عالقة الخالفة العباسیة بالسالطین السالجقة /جھود الخلیفة المقتدي 

سلط السلجوقي الخلیفة السترداد سلطة الخالفة /دور الشعب في مواجھة الت
الناصر لدین اللھ وحركة الفتوة /اختبارات تفكك الدولة العربیة اإلسالمیة 

وتنازع القوى السیاسیة /الحمالت الصلیبة وقیام الممالك الصلیبیة في الشام 
وإقلیم الجزیرة الفراتیة وظھور صالح الدین االیوبي وتوحید القوى العربیة 

تحریر القدس /اصل المغول وموطنھم ، زعامة معركة حطین و –اإلسالمیة 
تیمورجین واالشتیاح المغولي نحو الدولة العربیة اإلسالمیة /جھود الخالفة 

العباسیة للتصدي للغزاة المغول ودخول المغول بغداد وتدمیر ترتثھا الحضاري 
/الخراب العام وانھیار حاضرة الخالفة العباسیة /االمة العربیة اإلسالمیة تقصد 
بغداد ضد الغزاة المغول /وصول الغرزاة الى مصر وتصدي المعتدین لھم في 
معركة عین جالوت/ اثر ھزیمة المغول في عین جالوت على الوجود المغولي 

 في الشام والعراق .



كلیة التربیة/ 
المدخل لدراسة  الرابعة التاریخ سنوي ابن رشد

 2 1 1 الفكراالسالمي

تعریف الفكر / مفھوم الفكر االسالمي /مصادر الفكر االسالمي  /القران الكریم 
والحدیث الشریف /معارف العرب قبل االسالم  /العلوم العقلیة والنقلیة  /علوم 
االمم االخرى (الترجمة ) /عوامل ازدھار الفكر االسالمي /المراكز الرئیسیة 

خیة في القران الكریم / السنن التاریخیة للحركة الفكریة االسالمیة /المادة التاری
/الفكر االسالمي الحدیث والمعاصر /التعددیة في الفكر االسالمي /االنسان في 

الفكر االسالمي /الدیمقراطیة في الفكر االسالمي /حقوق االنسان في الفكر 
 االسالمي 

الحداثة  الحداثة (المصطلح والمفھوم ) / الحداثة والسلطة / الحداثة والمجتمع /
والتراث / الحداثة واالخالق / التحدیات المعاصرة للفكر االسالمي /اتجاھات 

التحول في الفكر االسالمي /االخر (المختلف) /الموقف من الدیمقراطیة الموقف 
من العنف  /التنازل عن العنوان االسالمي /التحول الى احزاب سیاسیة النظام 

التواصل والقطیعة بین الفكر االسالمي والفكر العالمي الجدید (كیفیة التكامل ) /
المعاصر /اشتغاالت الفكر االسالمي المعاصر /مواصفات الحاكم االسالمي 
 قراءة على عھد االمام علي (علیھ السالم) لوالیھ مالك االشتر على مصر .

 



كلیة التربیة/ 
 3 0 3 تاریخ العالم المعاصر الرابعة التاریخ سنوي ابن رشد

الثورة  –دخول الوالیات المتحدة  –لعالمیة األولى ، أسبابھا / مراحلھا الحرب ا
مؤتمر الصلح في  –استسالم المانیا وحلیفاتھا ، نتائجھا  – 1917الروسیة 

روسیا -المانیا –فرنسا  –معاھدات الصلح ، نقد المعاھدات /بریطانیا  –باریس 
الیابان / العالقات الدولیة خالل  –إیطالیا الفاشیة /الوالیات المتحدة االمریكیة  –

قضیة التعویضات ، مشروع  –/القضیة األلمانیة  1929 – 1920األعوام 
الشرق  –مؤتمر واشنطن –معاھدات لوكارنو /القضیة الروسیة  –دوز 

، أسبابھا  1933 – 1929األقصى /الفصل الرابع/ االزمة االقتصادیة العالمیة 
لسیاسات الخارجیة للدول العظمى /الفصل اثارھا على األوضاع الداخلیة وا

،  1939 – 1933الخامس / تطور األوضاع الداخلیة في الدول العظمى 
ات الوالی –إیطالیا الفاشیة -المانیا النازیة -االتحاد السوفیتي  –فرنسا -بریطانیا 

ورد  1936- 1933الیابان / سیاسة المانیا الخارجیة  –المتحدة االمریكیة 
ورد الفعل الدولي  1936 – 1933لي  /سیاسة إیطالیا الخارجیة الفعل الدو

/ضم المانیا للنمسا وجیكوسلوفاكیا وموقف الدول العظمى  /االستعمار االسباني 
/التطورات السیاسیة في المكسیك حتى -في المكسیك  /استقالل المكسیك  

 الحرب العالمیة الثانیة /مراجعات عامة



كلیة التربیة/ 
 3 0 3 الوطن العربي المعاصر الرابعة التاریخ سنوي ابن رشد

الواجھات السیاسیة للنضال العربي ( النوادي والجمعیات القومیة العلنیة 
 –/میثاق دمشق والمراسالت العربیة  1913والسریة ) /المؤتمر العربي 

االتفاقات والمساومات حول مستقبل المشرق العربي ( سایكس  –البریطانیة 
(عواملھا ، ما قدمتھ الحركة  1916فور ) /الثورة الربیة الكبرى بل –بیكو 

القومیة ، تقویمھا ) /مؤتمر الصلح في باریس ومطالب العرب القومیة  /حكومة 
، المقاومة العربیة للتجزئة واالنتداب واستمرار  1920- 1918دمشق العربیة 

ومة في سوریا المقا –في مصر وعواملھا  1919االحتالل األجنبي /ثورة عام 
ثورة الریف المغربي  / الثورة الفلسطینیة عام  – 1920لالحتالل الفرنسي عام 

)، دستور  1922شباط  28/ التطورات السیاسیة في مصر ( تصریح  1920
/  1936، وزارة سعد زغلول ،مكمل األحزاب السیاسیة ، معاھدات 1923

،  1925نسیة ، ثورة التطورات السیاسیة في سوریا ، سیاسة التجزئة الفر
/التطورات السیاسیة في   1936الجمعیة التأسیسیة وإصدار الدستور ، معاھدة 

لبنان ( اعالن دولة لبنان الكبیر ، السیاسة الفرنسیة في لبنان ، ) ، معاھدة 
/التطورات السیاسیة في األردن ( ظھور امارة شرق األردن ، معاھدة  1936

نیة ./الحركة الوطنیة في لیبیا ، ثورة عمر ) الحركة الوطنیة األرد 1928
) . المقاومة العربیة  1924المختار ، الحركة الوطنیة في السودان ( ثورة 

لالنتداب البریطاني واالطماع الصھیونیة / موقف العرب من سیاسة االنتداب ، 
./الثورة الفلسطینیة الكبرى  1929مقاومة الھجرة الصھیونیة ، انتفاضة 

. /مقومات الثورة ( الحركة الوطنیة الفلسطینیة ثورة الشام  3919 – 1936
) /أسباب الثورة وقائع الثورة ونتائجھا /األمم المتحدة تقسم فلسطین   1930

ونتائجھا /مشروع سوریا الكبرى   1948/الحرب العربیة الصھیونیة عام 
ورة ث 1952تموز  23/مشروع الھالل الخصیب /الجامعة العربیة /ثورة مصر 

/اتفاقیة الوحدة الثالثیة بین العراق   1958الجزائر /الوحدة المصریة السوریة 
1963وسوریا ومصر عام   



كلیة التربیة/ 
 2 1 1 بحث التخرج الرابعة التاریخ سنوي ابن رشد

أھمیة بحث التخرج /بحث التخرج صورة لرسالة علمیة وھو جزء من متطلبات 
التخرج /أھمیة اختیار موضوع البحث / القضیة التاریخیة التي یحدد الموضوع 
(القضیة التاریخیة ) / تحدید عناوین الفقرات في ضوء عملیة التقسیم  /مراجعة 

جمع المادة التاریخیة  المصادر الضروریة ونقدھا وكیفیة االقتباس منھا  /
وترتیبھا واالشارة في الھوامش الى المصادر ونقد اآلراء عند كتابتھ مشروع 
البحث / االستفادة من المنھج البحثي في كتابة التاریخ /تحدید مسؤولیة الطالب 
عن اآلراء واألفكار التي یطرحھا في بحثھ  /أھمیة الدفاع عن اآلراء في تعزیز 

میة  /قراءة النصوص (تطبیقات علمیة ) /نقد النصوص شخصیة الطالب العل
(تطبیقات علمیة ) /االستعداد لالمتحانات الفصلیة  /االستعداد لالمتحانات 
الفصلیة  /قراءة نماذج مما كتبھ الطالب  / قراءة نماذج مما كتبھ الطالب  

جاز /االستعداد لعملیة التطبیق /التطبیق في المدارس المتوسطة والثانویة /أن
واالستعداد لالمتحانات النھائیةكتابة البحث ومراجعة المشرف  / مناقشة البحث   

كلیة التربیة/ 
 مادة نصوص الرابعة التاریخ سنوي ابن رشد

اللغة اإلنكلیزیة   1 1 2 

قواعد واصول كتابة المصطلحات التاریخیة واالسماء العربیة بحروف إنكلیزیة 
وترجمة ومناقشة باإلنكلیزیة جدول معلومات /نصوص تاریخیة فلسفیة ، قراءة 

النص /مھمة المؤرخ /نصوص تاریخ العرب قبل  اإلسالم ، قراءة وترجمة 
ومناقشة باإلنكلیزیة حول معلومات النص  / دولة معین وسبأ یوم ذي قار 

/نصوص تاریخیة من تاریخ الدولة العربیة في عھد الرسالة والخالفة الراشدة 
اقشة  باإلنكلیزیة حول معلومات النص النبي محمد (ص ) قراءة وترجمة ومن

دمشق ومعركة الیرموك / نصوص تاریخیة في تاریخ الدولة العربیة في 
العصر االموي قراءة وترجمة ومناقشة باإلنكلیزیة حول معلومات  النص 

 /االمویون  /االقتصاد االموي .

 


