قظِ ايتاسٜخ
نً ١ٝاآلداب ٚايعًــــ ّٛاإلْظاْ١ٝ
داَعـ ١آٍ ايبٝت
0200/0202

ارتط ١ايذساط ١ٝيذسد ١املادظتر يف ختصص ايتاسٜـخ
(َظاس ايشطاي)١
اطِ ايذسد( ١بايعشبٝـــــ:)١

املادظتر يف ايتاسٜخ

اطِ ايذسد(١باإلصتًٝضٜـــ:)١

M.A. in History

أ .أسهـاّ ٚػـشٚط عاَــ:١
 .1تًتضّ ارتط ١بتعًُٝات َٓح دسد ١املادظتر املعُ ٍٛبٗا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
 .2ايتخصصـــــــات ايـــــــه اهـــــــٔ قب ٛـــــــا يف ٖـــــــزا ايربْـــــــاَر :ايبهـــــــايٛسٜٛغ يف ايتـــــــاسٜخ
ايعً ّٛايظٝاط ،١ٝاآلثاس ،ادتػشافٝا ،ايذساطات اإلطالَ ،١ٝايؼشٜع ،١االقتصاد ،عًِ االدتُاع ،ايًػات ايؼـشق،١ٝ
ايعً ّٛايعظهش.١ٜ
بَ .هْٛــات ارتطــ:١
تته ٕٛارتط ١ايذساط ١ٝيذسد ١املادظتر يف ايتاسٜخ َٔ ( )33طاعَ ١عتُذَٛ ٠صع ١عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايظاعات املعتُذ٠
ْــٛع املتطًـــب
ايتظًظــٌ
َتطًبـات ايتخصص اإلدباسٜــــــــــ١
أٚالً
18
َتطًبـات ايتخصص االختٝاسٜــــــ١
ثاْٝاً
6
سطايــ ١املادظتٝــــــش
ثايجــــــــاً
9
اجملُــــٛع
33
زْ .عــاّ ايرتقٝــِ:
 .0سَـض ايهًٝـ:١
ايهًٝـــ١
اآلداب

ايشَــض
01
 .0سَــض ايكظِ:

ايكظـــِ
ايتاسٜخ

ايشَــض
21
 .1سَـٛص املٛاد:
2

7

5

21

01

ايتظًظٌ

اجملاٍ

املظت٣ٛ

ايكظِ

ايهً١ٝ

1

َذيَٓ ٍٛضيـ ١ايعؼـشات (اجملـاٍ) فـ ٞأسقـاّ املـٛاد
سَض اجملاٍ
2
0
0
1
2

سَض اجملاٍ
3
4
5
6
7

عٓٛإ زتاٍ ايتخصص
َـٛاد عاَــــــــــ١
تاسٜخ طٝاطـــــــــٞ
تاسٜخ ادتُاعـــــــــٞ
تاسٜـخ ايٓعـــــــِ
تاسٜـخ ايفهــــــــــــش

عٓٛإ زتاٍ ايتخصص
تاسٜــخ اقتصـــــادٟ
َٓاٖر ايبشح ايتاسخيــٞ
سطايـ ١املادظتٝـــــــش

أٚالًَ :تطًبات ايتخصص )33( :طاعَ ١عتُذَٛ ٠صع ١عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
أ.
ب.
دـ.

املتطًبات اإلدباسٜـــــ:١
املتطًبات االختٝاسٜـــ:١
سطاي ١املادظتٝـــــــــش:

( )18طاعــــَ ١عتُــــــــذ.٠
( )6طاعات َعتُــــــــــذ.٠
( )9طاعات َعتُــــــــــذ.٠

أ .املتطًبات اإلدباس )81( :١ٜطاعَ ١عتُذٚ ،٠تؼٌُ املٛاد اآلت:١ٝ
اطِ املـــاد٠
سقِ املاد٠
 1323724ايتاسٜخ االدتُاعــــــــــــــ ٞاإلطالَـــــــــٞ
 1323731تاسٜخ ايٓعِ ٚاملؤطظـات يف ايذٚي ١اإلطالَ١ٝ
 1323745تاسٜخ ايفهش ايظٝاط ٞاإلطالَــــــــــــٞ
 1323753ايتاسٜــــــــخ االقتصــــــــــاد ٟاإلطالَـــــــٞ
َٓ 1323761اٖـــــــر ايبشح ايعًُ ٞيف ايتاسٜـــــــــخ
 1323762ايتذ ٜٔٚايتاسخي ٞعٓذ املظًُٝــــــــــــــٔ

ب .املتطًبات االختٝاس )6( :١ٜطاعات َعتُذ ٠خيتاسٖا ايطايب َٔ زتُٛع ١املٛاد ايتاي: ١ٝ
اطِ املاد٠
سقِ املاد٠
 1323711تاسٜـــخ ايعايــــِ اذتذٜـــــــح
 1323712تاسٜــــــخ ايعامل ايعشب ٞاذتذٜح ٚاملعاصــــــــــــــش
ايتػًػٌ األٚسٚبٚ ٞاالطتعُاس يف ايعامل اإلطالَـ ٞاذتذٜح
1323713
 1323716ته ٜٔٛايذٚي ١اإلطالَٝـــٚ ١تطٛسٖا (ايكشٕٖ4-1ـ)ّ12-7/
 1323717تاسٜخ ايٓعِ ايظاطاْٚ ١ٝايبٝضْطٝــــــــــــــــــــ١
 1323718ايعامل اإلطالَ َٔ ٞايكـــشٕ ٖ12-5ـّ16-11/
 1323719ايعالقات ارتاسد ١ٝيًعامل اإلطالَـٖ12-1 َٔ ٞـّ16-7/
 1323725ايٓٗضـــ ١اإلطالَٝــــ ١اذتذٜجـــ)ّ1922-1822( ١
َٛضــــــــٛع خــــــــاث يف ايتــــــــاسٜخ اذتــــــــذٜح ٚاملعاصــــــــش
1323726
(ايٓعِ ٚاملؤطظات)
 1323727تاسٜخ ايفهــــش األٚسٚب ٞاذتذٜح ٚاملعاصــــــــــش
دساطات ْكذٜــ ١يف َصادس ايتاسٜخ اإلطالَـــــــــــٞ
1323763
ْ 1323764صـــــــــــــٛث تاسخيٝـــــــــــــ ١بايًػـــــــــــــ ١اإلصتًٝضٜـــــــــــــ١
(َؼرتن ١بني زتُٛعتني)
ز .سطاي ١املادظتر ( )9( :)9010799طاعات َعتُذ.٠

2

ايظاعات املعتُذ٠
3
3
3
3
3
3

املتطًب ايظابل
1323711
1323716
1323712
1323762
-

املٛاد ايه ٜكذَٗا ايكظِ
ت

سقِ املاد٠

0
0
1
2
3
4
5
6
7
02

0121500
0121500
0121501
0121504
0121505
0121506
0121507
0121502
0121503
0121504

00
00
01
02
03
04
05
06
07

0121505
0121510
0121523
0121531
0121540
0121540
0121541
0121542
9010799

اطِ املــــاد٠
تاسٜـــخ ايعايــــــِ اذتذٜـــــــــــــح ()ّ02-04
تاسٜخ ايعامل ايعشبـــ ٞاذتذٜح ٚاملعاصـــــش
ايتػًػٌ األٚسٚبٚ ٞاالطتعُاس يف ايعامل اإلطالَ ٞاذتذٜح
ته ٜٔٛايذٚي ١اإلطالَٚ ١ٝتطٛسٖــــــا (ايكشٕ ٖ2-0ـ)ّ02-5/
تاسٜخ ايٓعـِ ايظاطاْٚ ١ٝايبٝضْطٝــــــ١
ايعامل اإلطالَــ َٔ ٞايكــــشٕ (ٖ02-3ـ)ّ04-00/
ايعالقات ارتاسد ١ٝيًعامل اإلطالَٖ02-0( ٞـ)ّ04-5/
ايتاسٜـــخ االدتُاعـــ ٞاإلطالَــٞ
ايٓٗض ١اإلطالَ ١ٝاذتذٜجـ)ّ0702-0622( ١
َٛضٛع خاث يف ايتاسٜخ اذتذٜح ٚاملعاصــش
(ايٓعِ ٚاملؤطظات)
تاسٜخ ايفهش األٚسٚب ٞاذتذٜح ٚاملعاصـــش
تاسٜخ ايٓعِ ٚاملؤطظات يف ايذٚي ١اإلطالَٝــــــ١
تاسٜخ ايفهـش ايظٝاط ٞاإلطالَــــٞ
ايتاسٜــــخ االقتصــــــــــــــاد ٟاإلطالَـــٞ
َٓاٖـــــر ايبشــــــــــح ايعًُــــــــ ٞيف ايتاسٜــــــــــــخ
ايتذ ٜٔٚايتاسخي ٞعٓــــــــذ املظًُٝـــــــــــــــــــــــٔ
دساطــ ات ْكذٜـــــــــ ١يف َصادس ايتاسٜــــخ اإلطالَٞ
ْصٛث تاسخيٝــــ ١بايًػ ١اإلصتًٝــض١ٜ
سطايــــــــ ١املادظتٝــــــــــــش

3

ايظاعات
املعتُذ٠
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

املتطًب
ايظابــــــــل
0121500
0121504
0121500
-

1
1
1
1
1
1
1
1
7

0121540
-

ارتط ١االطرتػاد ١ٜيطًب ١ختصص ايتاسٜخ
ايظٓ ١األٚىل
ايفصٌ األٍٚ
سقِ املاد٠
0121540
0121540
-

اطِ املاد٠
َٓاٖر ايبشح ايعًُـــ ٞيف ايتاسٜــخ
ايتذ ٜٔٚايتاسخي ٞعٓذ املظًُٝـٔ
َتطًب ختصص اختٝــــاسٟ
َتطًب ختصص اختٝــــاسٟ
اجملُٛع
ايفصٌ ايجاْٞ
اطِ املاد٠

سقِ املاد٠
0121502
0121531
-

سقِ املاد٠
0121523
0121510

سقِ املاد٠
0121570

ايظاعات املعتُذ٠
1
1
1
1
81

ايتاسٜخ االدتُاعــــ ٞاإلطالَــــــٞ
ايتاسٜـخ االقتصـاد ٟاإلطالَـــٞ
َتطًب ختصص اختٝــــاسٟ
َتطًب ختصص اختٝــــاسٟ
اجملُٛع

ايظاعات املعتُذ٠
1
1
1
1
81

ايظٓ ١ايجاْ١ٝ
ايفصٌ األٍٚ
اطِ املاد٠
تاسٜخ ايفهش ايظٝاط ٞاإلطالَــٞ
تاسٜخ ايٓعِ ٚاملؤطظات يف ايذٚي ١اإلطالَ١ٝ
اجملُٛع

ايظاعات املعتُذ٠
1
1
6

ايفصٌ ايجاْٞ
اطِ املاد٠

ايظاعات املعتُذ٠

سطاي ١املادظتر

9
9
 33طاع١

اجملُٛع
اجملُٛع ايهًٞ

4

ٚصف املٛاد
 1373711تاسٜخ ايعامل اذتذٜح (َتطًب اختٝاس /ٟايتاسٜخ اذتذٜح)
( 3طاعات َعتُذ)٠
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
Modern World History
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل دساط ١أِٖ ايتطٛسات يف ايعامل اذتذٜح بعذ االنتؼـافات ادتػشافٝـ ١ايهـرب ٣ايـه طـاُٖت يف بـشٚص ايػـشب نكـ٠ٛ
عظهشٚ ١ٜاقتصادٚ ١ٜطٝاطَ ١ٝظٝطشَ ٠جـٌ ايجـٛس ٠ايصـٓاعٚ ١ٝايجـٛس ٠ايذٜٝٓـٚ ١ايجـٛس ٠ايفشْظـٚ ١ٝايجـٛس ٠األَشٜهٝـٚ ١ايٛسـذات
ايظٝاط ١ٝاإلٜطايٚ ١ٝاألملاْٚ ١ٝصً ٛال إىل اذتشب ايعامل ١ٝاألٚىلَ ،ع ايرتنٝض عًْ ٢تا٥ر ٖز ٙايتطٛسات عً ٢ايعامل ايعشب ٞاإلطالَ.ٞ
1373711
تاسٜخ ايعامل ايعشب ٞاذتذٜح ٚاملعاصش(َتطًب اختٝـاس /ٟايتـاسٜخ ( 3طاعات َعتُذ)٠
اذتذٜح)
History of Modern and Contemporary Arab World
املتطًب ايظابل)1373711( :
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل دساط ١ايعامل ايعشب ٞاذتذٜح ٚاملعاصش َٓز قٝاّ ايذٚي ١ايعجُاْٚ ،١ٝتـاسٜخ ايٛالٜـات ايعشبٝـ ١يف ايعٗـذ ايعجُـاْ ،ٞثـِ
دساط ١اذتشب ايه ١ْٝٛاألٚىل ٚآثاسٖا عً ٢ايبالد ايعشبٚ ١ٝدساط ١جتشب ١ايٓٗض ١ايعشب ١ٝايهربٚ ٣أثشٖا يف ايبالد ايعشبٚ ١ٝاإلملـاّ بـايٛاقع
االطتعُاس ٟيف ايعامل ايعشب ،ٞثِ إبشاص سشنات ايتششس ايعشب ١ٝضذ االطتعُاس ٚتتبع تاسٜخ ايبًذإ ايعشب ١ٝبعـذ االطـتكالٍ ٚإيكـا ٤ايضـ٤ٛ
عً ٢ايتذاسب ايٛسذ ١ٜٚايعشبَٚ ،١ٝظر ٠ايتُٓٚ ١ٝايتشذٜح ٚاملؼهالت ايه َشت بٗا ايبًذإ ايعشبٝـ ١بعـذ االطـتكالٍ ٚايصـشاع ايعشبـٞ
ايصٗ.ْٞٛٝ
1373713
ايتػًػــٌ األٚسٚبــٚ ٞاالطــتعُاس يف ايعــامل اإلطــالَ ٞاذتــذٜح(َتطًب ( 3طاعات َعتُذ)٠
ا ختٝاس /ٟايتاسٜخ اذتذٜح)
European Penetration and Imperialism in Modern Muslim
املتطًب ايظابل)1373711( :
World (1800-1920) C.A.D
تتٓاٖ ٍٚز ٙاملاد ٠عالق ١ايػشب َع ايعامل اإلطالَٚ ٞتظًط ايكـ ٣ٛاألٚسٚبٝـ ١عًـ ٢ايعـامل اإلطـالَ ٞستـْٗ ٢اٜـ ١اذتـشب ايهْٝٛـ ١األٚىل
ٚأطايٝب ٖزا ايتػًػٌ ٚٚطا( ً٘٥االستالٍ ايعظهش ،ٟاملعاٖذات ،اذتُا ،١ٜاالْتذاب ٚايٛصاٚ )١ٜاملؤطظات ايذاعُ ١يالطتعُاس (املؤطظـات
ايتبؼرٚ ١ٜايتعًٚ )١ُٝٝاالَتٝـاصات األدٓبٝـٚ ١ايتػًػـٌ االقتصـادٚ ٟاملعاٖـذات ايتذاسٜـٚ ١ايتطـٛسات ايتاسخيٝـ ١ايـه خضـع ـا ايعـامل
اإلطالَ ،ٞاستالٍ مشاٍ إفشٜكٝا  ،ايٓعِ االطـتعُاس ١ٜا ذـشٚ ٠االطـتٝطإ األٚسٚبـ ٞيف ايبًـذإ اإلطـالََٚ ١ٝكاَٚـ ١ايكـ ٣ٛاإلطـالَ١ٝ
يالطتعُاس ٚاملٛادٗات ايشمس( ١ٝايظالطني ٚاألَشاٚ )٤ايجٛسات ايؼـعب ، ١ٝاإلضـشابات ٚا ذـشٚ ٠ايٓـضٚا ٚاذتشنـات اإلصـالس ١ٝيف ايعـامل
اإلطالََٚ ٞكا ١َٚاالطتعُاس (ايٖٛاب ،١ٝايظٓٛط ،١ٝاملٗذ ،١ٜسشن ١ادتاَع ١اإلطالَ.)١ٝ
 1373716ته ٜٔٛايذٚي ١اإلطالَٚ ١ٝتطٛسٖا (ايكشٕ ٖ4-1ـ )ّ17-7 /
(َتطًب اختٝاس /ٟايتاسٜخ اإلطالَ ٞايٛطٝط)
 the 1Ist )The Formation of the Islamic State and its Developmentاملتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
)-4th A.H/ 7th – 10th A.D
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل تؼه ٌٝأسضَ ١ٝعشف ١ٝيذ ٣ايطايب بايتاسٜخ ايظٝاط ٞيًذٚي ١ايعشب ١ٝاإلطالََٓ ١ٝز قٝاّ ايذٚي ١اإلطالَ ١ٝيف عٗذ
ايشطٚ )( ٍٛستْٗ ٢ا ١ٜايعصش ايب ٜٞٗٛطٖٓ225 ١ـ  ًُِٜ ّ0233 /ايطايب خال ا بايتطٛسات يف َشنض ارتالفٚ ١األطشاف ايتابع ١ا ػـشق ًا
ٚغشباً ،نُا تٗذف إىل إعطا ٤ايطايب حمل ١أٚي ١ٝعٔ تطٛس ايٓعِ ٚاملؤطظات ايظٝاطٚ ١ٝاإلداسٜـٚ ١ايكضـاٚ ١ٝ٥ايعظـهشٚ ١ٜاالقتصـاد١ٜ
ٚاالدتُاع.١ٝ
( 3طاعات َعتُذ)٠

 1373717تاسٜخ ايٓعِ ايظاطاْٚ ١ٝايبٝضْط١ٝ
(َتطًب اختٝاس /ٟا يتاسٜخ اإلطالَ ٞايٛطٝط)
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
The Sassanid and Byzantine Institutions
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل إثشا ٤خربات ايطايب املعشف ١ٝبذساط ١ايـٓعِ ايظٝاطـٚ ١ٝاإلداسٜـٚ ١املايٝـٚ ١ايعظـهشٚ ١ٜاالقتصـادٚ ١ٜاالدتُاعٝـ١
يإلَرباطٛستني ايظاطا ْٚ ١ٝايبٝضْط َٔ ١ٝخالٍ إدشا ٤املكاسْ ١ايتشً ١ًٝٝبُٗٓٝا ملعشفَ ١ذ ٣ايتأثش ٚايتأثر املتباديني بُٗٓٝا َٔ دَٗٚ ١ـذ٣
تأثرُٖا يف ايٓعِ اذتضاس ١ٜعٓذ ايعشب املظًُني ٚتأثش ْعِ اإلَرباطٛس ١ٜايبٝضْط ١ٝبايٓعِ ايعشب ١ٝاإلطالَ.١ٝ
( 3طاعات َعتُذ)٠
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 1373718ايعامل اإلطالَ َٔ ٞايكشٕ (ٖ17-5ـ)ّ16-11/
(َتطًب اختٝاس /ٟايتاسٜخ اإلطالَ ٞايٛطٝط)
 The Muslim World from the 5th. A.H to the early10th A.H / 11thاملتطًب ايظابل)1373716( :
–15th. A.D
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل دساط ١ايتاسٜخ ايظٝاط ٞيًعامل اإل طـالَ ٞيف فـرت ٠زٝـضت بتفهـو دٚيـ ١ارتالفـ ١املشنضٜـٚ ١بـشٚص دٚس ايهٝاْـات
اإلقً( ١ُٝٝطًطٓ ١ايظالدك،١ارتالف ١ايفاطُٚ ،١ٝاملشابطني ٚاملٛسذ ،ٜٔاألٜٛبٝني ٚاملُايٝوٚ ،ايهٝاْات ايظٝاط ١ٝايـه قاَـت يف َؼـشم
ايعامل اإلطالََٚ ٞػشب٘ٚ ،تٓا ٍٚايعالقات ايظٝاطٚ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜايجكاف ١ٝبني ٖز ٙايـذٜٚالت بعضـٗا بعـب ٚبٗٓٝـا ٚبـني اإلَرباطٛسٜـ١
ايبٝضْطٚ ،١ٝايعالقات يف ػب٘ ايكاس ٠ا ٓذٚ ١ٜغشب ٚػشم إفشٜكٝا.
( 3طاعات َعتُذ)٠

 1373719ايعالقات ارتاسد ١ٝيًعامل اإلطالَٖ17-1( ٞـ:)ّ16-7/
(َتطًب اختٝاس /ٟايتاسٜخ اإلطالَ ٞايٛطٝط)
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
External Relations of the Muslim World (1th-10th C.A.H/ 7th)15th C.A.D
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل دساط ١عالقات ايعامل اإلطالََ ٞع ستٝط٘ٚ ،زٗذ يزيو بذساط ١ايعالقات ارتاسدٝـ ١بـني بـالد ايعـشب ٚدراْٗـِ قبـٌ
اإلطالّ .ثِ َفٗ ّٛايعالقات ايذبًَٛاط ١ٝيف ايكشإٓ ٚايظٓ .١مت تتبع تاسخي ٞيًعالقات ارتاسد ١ٝيًذٚي ١اإلطالََٓ ١ٝز قٝـاّ دٚيـ ١ايشطـٍٛ
(ٚ )ستْٗ ٢ا ١ٜايعٗذ ايعجُاْٚ ،ٞإبشاص ايعالقات اإلطالَ ١ٝايبٝضْطَٚ ١ٝع ممايو ايفشصتٚ ١املذٕ اإلٜطايٚ ١ٝعالقات املؼشم َع ػب٘ ايكاس٠
ا ٓذٚ ١ٜدٓٛب ػشم آطٝا ٚأفشٜكٝآَٚ ،اقؼ ١املعاٖذات ٚاالتفاقٝات ٚاالتصاالت ايذبًَٛاطٚ ١ٝتٓعر ايفكٗا ٤ز ٙايعالقات ٚٚدٗات ْعـش
ايشسايٚ ١ادتػشافٝني املظًُني ٚتصٛساتِٗ س ٍٛاآلخش.
( 3طاعات َعتُذ)٠

 1373714ايتاسٜخ االدتُاع ٞاإلطالَ( ٞادباس) ٟ
( 3طاعات َعتُذ)٠
املتطًب ايظابل(:ال ٜٛدذ)
Islamic Studies in Social History
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل دساط ١اجملتُع اإلطالَ َٔ ٞسٝح ف٦ات٘ ٚايكـ ٣ٛايفاعًـٚ ١املٛدٗـ ١ياسـذاخ (ارتًفـاٚ ٤ايـٛصساٚ ٤ايفكٗـاٚ ٤ايعظـهش)
ٚدساط ١ف٦ات ايعاَ( ١ايتذاس ،أٌٖ اذتشف ،ايضساع) ٚتطٛس دٚسٖا ٚتٓعُٝاتٗا األًٖ ١ٝعرب ايتاسٜخ اإلطـالَ ٞنُـا تعـذ ٖـز ٙاملـاد ٠بذساطـ١
اجملت ُعات اذتضشٚ ١ٜتطٛس اذتٝا ٠املذْٚ ١ٝاألسٜاف ٚايبٛادٚ ٟطبٝع ١ايعالق ١بني ٖز ٙايف٦ـات ٚدساطـ ١ايتٛصٜـع االثـذ ٚايـذٜذ يًُذتُـع
اإلطالَ( ٞايعشب ،ايعذِ ،ايرتى ،ايرببش) املظًُني ٚأٌٖ ايزَ.١
 1373715ايٓٗض ١اإلطالَ ١ٝاذتذٜج:)ّ1917-1877( ١
(َتطًب اختٝاس /ٟايتاسٜخ اذتذٜح)
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
Modern Islamic Renaissance (1800-1920) A.D
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل ايتعشف عً ٢عٛاٌَ ايٓٗض ١اإلطالََٚ ١ٝعاٖشٖا يف ايعصٛس اذتذٜج َٔ – ١خالٍ ايتعشف عًَ ٢ؼاسٜع اإلصالا يف
ايبًذإ اإلطالَ ١ٝسشن ١اإلصالا ٚايتٓعُٝات يف ايذٚي ١ايعجُاْ ،١ٝاذتشنات اإلصالس ١ٝاإلطالَ( ١ٝايٖٛاب ،١ٝايظٓٛط ،١ٝاملٗذ)١ٜ
ٚاذتشنات اإلصالس ١ٝيف ػب٘ ايكاس ٠ا ٓذٚ ١ٜاذتشنات اإلصالس ١ٝيف ايظٛدإ ايػشبَٚ ،ٞؼاسٜع اإلصالا يف إٜشإ ،املصًشني
ٚاملفهش ٜٔاملظًُني ٚآسا ِٗ٥اإلصالس( ١ٝاألفػاْ ،ٞايهٛانيب ،ستُذ سػٝذ سضا ،ستُذ عبذ )ٙايتٝاسات اإلطالَ ١ٝيف سشن ١ايٓٗض١
اإلطالَٚ ١ٝأبعادٖا اإلطالَٚ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايك.١َٝٛ
( 3طاعات َعتُذ)٠

َٛ 1373716ضٛع خاث يف ايتاسٜخ اذتذٜح ٚاملعاصش (ايٓعِ
ٚاملؤطظات)َ(:تطًب اختٝاس /ٟايتاسٜخ اذتذٜح)
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
A Special Topic in Modern and Contemporary History Systems
and Institutions
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل ايتعشف عً ٢دٛاْب ايٓعِ ٚاملؤطظات ايظٝاطٚ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝيف ايتاسٜخ اذتذٜح املعاصش َٔ
خالٍ ايرتنٝض عً ٢داْب أ ٚأنجـش خيتـاس ٙاألطـتار باالتفـام َـع ايطًبـ ٚ ١مبعشفـ ١زتًـع ايكظـَِ ،ـٔ ضـُٔ ادتٛاْـب ايتايٝـ :١ايـٓعِ
االقتصادٚ ١ٜايضشا٥ب ١ٝايظهإ ٚايب ،١٦ٝايتعً ،ِٝايجكاف ،١ايصشافٚ ،١حتشٜش املشأ ،٠املؼهالت املعاصش ،٠ايتُٓٝــ ،١ايعٛمل١
( 3طاعات َعتُذ)٠
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 1373717تاسٜخ ايفهش األٚسٚب ٞاذتذٜح ٚاملعاصش
(َتطًب اختٝاس /ٟايتاسٜخ اذتذٜح)
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
History of the Modern European Thought
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل ايتعشف عًَ ٢شدع ١ٝايفهش األٚسٚب( ٞايرتاخ اإلغشٜك ،ٞايشَٚاْ ،ٞادتشَاْ ،ٞايالتٝذ ،ايبٝضْطـ ،ٞايتـأثرات ايعشبٝـ١
ٚاإلطالََٓ )١ٝافز االستهاى ٚاالقتباغ (األْذيع  ،صكً ، ١ٝاذتشٚب ايصًٝب ،١ٝايتذاس ،٠سشن ١ايٓكٌ ٚايرتمج ،١ايفًظف ١اإلطالَ)١ٝ
املؤطظات ايتعً ١ُٝٝيف أٚسٚبا .ايفهش األٚسٚبٚ ٞاذتشنات األدبٚ ١ٝاإلْظاْٚ ١ٝاذتشنـات االدتُاعٝـ ١ايفاعًـ ،١ايهٓٝظـٚ ١ايفهـش
األٚسٚب ،ٞاألْعُ ١ايظٝاط ،١ٝاملؤطظ ١ايعظهش ١ٜيف ايفهش األٚسٚب ،ٞايعامل ارتـاسد ٞيف ايفهـش األٚسٚبـ ،ٞايذبًَٛاطـ ١ٝاألٚسٚبٝـ،١
االطتؼشامْ ،عشٜات االطتعُاس األٚسٚب ،ٞايٓعشٜات ايفًظف ١ٝيف ايفهش األٚسٚب.ٞ
( 3طاعات َعتُذ)٠

 1373731تاسٜخ ايٓعِ ٚاملؤطظات يف ايذٚي ١اإلطالَ( ١ٝإدباس) ٟ
( 3طاعات َعتُذ)٠
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
A special Topic In Islamic History System and Institutions
ٜٗذف ٖزا املظام إىل ايتعشف عً ٢داْب أ ٚأنجش َٔ دٛاْب ْعِ اذتضاس ٠ايعشب ١ٝاإلطـالََٚ ١ٝؤطظـاتٗا ٜتفـل عًٝـ٘ َـذسغ املـادَ ٠ـع
ايطًبٚ ١مبعشف ١زتًع ايكظـِٖٚ ،ـز ٙايـٓعِ ٖـ :ٞايـٓعِ ايكضا(١ٝ٥ايكضـا ،٤املعـامل ،اذتظـب ،١ايؼـشطٚ )١ايـٓعِ ايعظـهش( ١ٜادتـٝؽ
اإلطالَٚ ٞتطٛس ٙعرب ايعصٛس ،ايبشش ١ٜاإلطالَٚ )١ٝايٓعِ اإلداسٚ ١ٜاملايٝـ( ١ايـذٚا ٜٔٚاإلداسٜـٚ ١املايٝـَ ،١ـٛاسد ايذٚيـْٚ ١فكاتٗـا) ٚايـٓعِ
ايرتب( ١ٜٛايرتبٚ ١ٝايتعً ،ِٝاملذاسغٚ ،املٓؼآت ارترٚ ١ٜايشبط ٚايضٚاٜا ٚايتهاٜا)
 1373745تاسٜخ ايفهش ايظٝاط ٞاإلطالَٞ
( إدباس)ٟ
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
History of Islamic Political Thought
تعاجل ٖز ٙاملاد ٠طبٝع ١ايفهش ايظٝاط ٞاإلطالَ ٞيف ْؼأت٘ ٚتطٛس ٙثِ َصادسٚ ٙتذسغ تطٛس ٖزا ايفهش يف زتُٛعتني األ :ٍٚاجملُٛع١
ايعًُ ٞايزٜ ٟذسغ ايعالق ٚ ١اإلَاَٚٚ ١ال ١ٜايعٗذ ٚاإلَـاسٚ ٠ايظـًطٓٚ ١تطٛسٖـا عـرب فـرتات ايتـاسٜخ اإلطـالَٚ ٞاجملُٛعـ ١ايٓعـش :ٟآسا٤
ايفكٗا ٤ايظٓٚ ١ايؼٝعٚ ١األباض ١ٝيف َفٗ ّٛاإلَاَٚ ،١آسا ٤ايفالطفٚ ١نتب ايظٝاط ١ايعًُْٚ ١ٝصا٥ح املًٛى يف َفٗ ّٛاإلَاَٚ ١ايظـًط.١
نُا ٜتطشم املظام إىل َٛضٛع ايعالقات ايذٚي ١ٝيف اإلطالّ (َفٗ ّٛايظًِ ٚاذتشب) ٚايذبًَٛاطٚ ١ٝتبادٍ ايظفاسات ٚاألطش.٣
( 3طاعات َعتُذ)٠

 1373753ايتاسٜخ االقتصاد ٟاإلطالَٞ
( إدباس)ٟ
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
Islamic in Economic History
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل إثشا ٤خربات ايطايب املعشف ١ٝظ ٛاْب ايتاسٜخ االقتصـاد ٟاإلطـالََ ٞـٔ خـالٍ دساطـ ١املٛضـٛعات املتصـً ١مبًهٝـ١
األسض ٚايضشا٥ب ٚأطايٝب ادتباٚ ،١ٜدساط ١اإلقطاع ايعظهشٚ ٟتطٛس ، ٙنُا تتٓاَٛ ٍٚضٛع ايضساعٚ ١أطايٝب االطتجُاس ايضساعـ ٞإضـاف١
يذساط ١ايتذاس ٠ايذاخًٚ ١ٝارتاسدٚ ١ٝاملظايو ٚايطشم ايتذاسٚ ١ٜدساط ١اذتشف ٚاألصٓاف ٚاألٚقاف ٚاالسبـاغ ٚايٓعـاّ ايٓكـذٚ ٟاملـاي ٞيف
ايتاسٜخ اإلطالَ ٞست ٢أٚاخش ايعٗذ ايعجُاْ.ٞ
( 3طاعات َعتُذ)٠

َٓ 1373761اٖر ايبشح ايعًُ ٞيف ايتاسٜـــــــــخ
( إدباس)ٟ
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
Methods of Scientific Research in History
تٗ ذف ٖز ٙاملاد ٠إىل زهني طايب املادظتر يف ايتاسٜخ َٔ انتظاب َٗاس ٠ايبشح ٚايكذس ٠عً ٢ايهتاب ١املٓٗذ َٔ ١ٝخالٍ إثشا ٤خربات٘
املعشف ١ٝمبٓاٖر ايبشح ايٓعشٚ ١ٜايتطبٝكٚ ١ٝأطايٝب٘ ايعًُٚ ١ّٝتكٓٝات٘ املتعاسف عًٗٝا عً ٢املظتٜٛني ايٓعشٚ ٟايعًُ َٔ ٞخالٍ ايتعشف
عً ٢طشم ٚأطايٝب ايبشح ٚايٓعشٜات اذتذٜج ١يف تفظر ايتاسٜخ ٚدساطت٘ نعًِ.
( 3طاعات َعتُذ)٠

 1373761ايتذ ٜٔٚايتاسخي ٞعٓذ املظًُني ( إدباس)ٟ
( 3طاعات َعتُذ)٠
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
Islamic Historiography
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل إبشاص دٚس ايعشب ٚاملظًُني يف ايهتاب ١ايتاسخي ١ٝابتذا َٔ ٤ظٗٛس ايٛع ٞايتاسخيَ ٞشٚساً بٓؼأ ٠ايتذٚ ٜٔٚدساطَ ١الَـح
ْؼأٚ ٠تطٛس املذاسغ ايشٝ٥ظ ١ٝيف ايتـذ ٜٔٚايتـاسخي ( ٞايظـرٚ ٠املػـاصٚ ٟاألخبـاسٜني) ثـِ دساطـَ ١شسًـ ١االنتُـاٍ ٚايٓضـر َـٔ خـالٍ
اطتعشاض إطٗاَات املؤسخني املظًُني يف ايتأيٝف يف ايظرٚ ٠املػاصٚ ٟايطبكات ٚايرتادِ ٚاألْظاب ٚايتاسٜخ اذتٛيٚ ٞاحملًٚ ٞاملزاٖب ٚايفـشم
ٚاملٛطٛعات ايتاسخيٚ ،١ٝتتبع تطٛس عًِ ايتاسٜخ عٓذ املظًُني ست ٢أٚاخش ايكشٕ ايتاطع عؼش املٝالد.ٟ
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 1373763دساطات ْكذ ١ٜيف َصادس ايتاسٜخ اإلطالَٞ
( اختٝاس /ٟايتاسٜخ اإلطالَ ٞايٛطٝط)
Critical Studies of Original Sources of Islamic History
املتطًب ايظابل)1373761 ( :
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل إثشاَ ٤عشف ١ايطايب مبصادس ايتاسٜخ اإلطالَٚ ٞايتعاٌَ َعٗا بشؤْ ١ٜكذ ١ٜفاسص َٔ .١خالٍ ايتعشف عً ٢أْٛاع ٖـزٙ
املصادس ايتاسخي َٔ ١ٝنتب سٛيٝات ٚتشادِ ٚنتـب تـٛا سٜخ ستًـَٚ ٞػـاصٚ ٟطـر ٚتـٛاسٜخ َـذٕ َٚعـادِ دػشافٝـٚ ١أدبٝـات ايشسًـ١
ٚتٓا ٚا ٚفل سؤْ ١ٜكذ ١ٜتتٓا ٍٚاملؤسخني َٓٚاٖذِٗ ْٚتادِٗ ايفهشٚ ٟايرتنٝض عًـ ٢اـارز تطبٝكٝـ ١ستـذدَ ٠ـٔ املصـادس َٚؤيفٗٝـا
ٚدساطتٗا دساطَ ١عُك ١تفتح أَاّ ايطًب ١آفاق ًا دذٜذ ٠يف ايبشح ايتاسخي.ٞ
( 3طاعات َعتُذ)٠

ْ 1373764صٛث تاسخي ١ٝبايًػ ١اإلصتًٝض١ٜ
(اختٝاسَ/ٟؼرتن ١بني زتُٛعه ايتاسٜخ اإلطالَ ٞايٛطـٝط ٚايتـاسٜخ
اذتذٜح)
املتطًب ايظابل( :ال ٜٛدذ)
Historical Texts in a Foreign Language
تٗذف ٖز ٙاملاد ٠إىل إثشاَ ٤عشف ١ايطايب بايًػات األدٓب َٔ ١ٝخالٍ تذسٜع ْصٛث تاسخي ١ٝخيتاسٖا أطتار املاد ٠مبعشفـ ١زتًـع ايكظـِ
يف َٛضٛعات تاسخيَ ١ٝتٓٛعٚ ١سكب شتتًفٜٚ ،١ذسطٗا بًػ ١أدٓب ١ٝسَ ١ٝع ْكذ ايٓصٛث ٚحتًًٗٝا.
( 3طاعات َعتُذ)٠

 9010799سطاي ١املادظتر
Masters Thesis
ٜعذٖا ايطايب يف زتاٍ اختصاص٘ بعذ إٔ ٜكذّ ْذ ٠ٚيف ايكظِ ٚتعتُذ دتٓ ١ايذساطات ايعًٝا يف ايكظِ خط ١ايشطـايٚ ١عٓٛاْٗـا ٚختتـاس
ا َؼشف ًا يف سكٌ ايتخصص ايذقٝل ٚفك ًا يتعًُٝات ايذساطات ايعًٝا
( 9طاعات َعتُذ)٠
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