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 تاصٜذقغِ اي   

ٚايعًّٛ  ن١ًٝ  اآلراب     

 اإلْغا١ْٝ

 داَع١ آٍ ايبٝت   

 

 

 ايتاصٜذ يف د١ ايبهايٛصٜٛؼاـط١ ايزصاع١ٝ يزص

 

 ايبهايٛصٜٛؼ يف ايتاصٜذ  اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١( :

 B.A in History  اعِ ايزصد١ )باإلجنًٝظٜـ١(: 

 

 َهْٛات اـط١ :  -أ 

( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ 132َٔ ) ايتاصٜذتتهـٕٛ اـط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 ايغاعات املعتُز٠ ــــبْٛع املتطً ايتغًغٌ

 عاع١ َعتُز27٠ َتطًبات اؾاَع١ أٚاًل

 َعتُز٠ عاع١ 12 َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا

 :كغـَِتطًبات اي ثايجًا

 املٛار اإلدباص١ٜ -أ  

 ١املٛار االختٝاصٜ -ب

 

 َعتُز٠ عاع١ 96

 عاع١ َعتُز٠ 21

 عاعات َعتُز٠ 3 َٛار سض٠ صابعًا

 عاع١ َعتُز٠ 132 اجملُٛع

 

 :ْعاّ ايرتقِٝ -ب

 

 :   صَظ ن١ًٝ -1

 ايهًٝــــ١ ايضَظ

 اآلراب 13

 

 اّ:ـــٛط األقغـصَ -2

 

 ايكغــِ ايضَظ

 ايتاصٜذ 33

 

 صَٛط املٛار: -3

 

1-: 1-5 2-5 14 24 

                                                                                       

 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار َٓظي١ َزيٍٛ

 

 فاٍ ايتدصص عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ اٍ ايتدصصـف عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ

 عًِ ايتاصٜـــــــــذ 5 ايتاصٜذ ايعـــاّ 3

 ايتاصٜذ اؿطاصٟ )ايٓعِ ٚاملؤعغات( 6 ايتاصٜذ ايكزٜــِ 1

 ايتاصٜذ االقتصارٟ ٚاالدتُاعــــٞ 7 َٞ ٚايٛعٝطايتاصٜذ اإلعال 2

   ايتاصٜذ اؿزٜح ٚاملعاصض 3

   ايتاصٜذ اأُلٚصٚبـٞ 4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:27))أٚاًل( َتطًبات اؾاَع١:

 ( عاع١ َعتُز88.٠)املتطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 ( عاعات َعتُز9.٠)املتطًبات االختٝاص١ٜ: -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ ( عاع١ َعتُز18٠)تطًبات اإلدباص١ٜ:امل -أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

ّٜ ايعًّٛ 633333 8  - 3 * ١ـايعغهض

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 3131271 2

 - 3 ايٓعِ اإلعال١َٝ 3132353 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 3631133 4

 - 3 (1)يعضب١ٝ ايًػ١ ا    1331131 5

 - 3 (1ايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ) 1332131 6

 

تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ *:

 املٛار اييت تطضسٗا اؾاَع١ بزال َٓٗا.

 

إٔ تهٕٛ َار٠ ٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً ( عاعات َعتُز9)املتطًبات االختٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ، ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 ، ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:أٚال: فاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 3131116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 3131371 2

 - 3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1132121 3

 1331131 3 (2ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 1331132 4

 1332131 3 (2ايًػ١ االجنًٝظ١ٜ ) 1332132 5

 - 3 تاصٜذ اؿطاص٠ ايعضب١ٝ ٚاإلعال١َٝ 1333131 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1333132 7

 - 3 (1يًػ١ ايفضْغ١ٝ )ا 1334131 8

 - 3 (1ايًػ١ اإلعبا١ْٝ ) 1334151 9

 - 3 (1ايًػ١ اإلٜطاي١ٝ ) 1334161 13

 - 3 (1ايًػ١ األملا١ْٝ ) 1334171 11

 - 3 (1ايًػ١ ايفاصع١ٝ ) 1334181 12

 - 3 (1ايًػ١ ايرتن١ٝ ) 1334191 13
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 ثاًْٝا: فاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ، ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ٠ايغاعات املعتُز اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ُٚأصٛي٘ 3132153 1

 - 3 تٓعِٝ اأُلعض٠ ٚاجملتُع 3132253 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 3131471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 3231113 4

 - 3 َبارئ االقتصار 531133 5

 - 3 (1َبارئ إراص٠ األعُاٍ) 532131 6

 - 3 ط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإايزميكضا 3631436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1132133 8

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1132223 9

 - 3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 1333135 13

 - 3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ 1431133 11

 

 

 تاي١ٝ:ثايجًا: فاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١، ٜٚطِ املغاقات اي

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإ 3131113 8

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا  3432133 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 3433133 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 3434139 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 3733342 5

 - 3 عًّٛ األصض 3831135 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 831113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 831115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 3831117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 3932233 81

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1331163 88

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1231131 82

 

ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ ايفصٌ  أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، فٝتٛدب ع٢ً َالسع١:

ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ ٚاؿاعٛب ع٢ً إٔ ٜغذٌ ايطايب ايشٟ  2181/2188األٍٚ 

 ( خاصز خطت٘ ايزصاع١ٝ، ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:199خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا )

 

 

 :ت االعتزصان١ٝاملغاقا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1331399 1

 - 3 ايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ 1332399 2

 - 3 ساعٛب 3931399 3
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 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت32:١ٝ): ه١ًٝايَتطًبات  -ثاًْٝا 

١ّٜ: أ(   عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ: (26)املٛار اإلدباص

 غابلايتطًب امل عتُز٠امل اتغاعاي عِ املار٠ا صقِ املار٠

 - 3 ضــــايهتاب١ ٚايتعبٝ 1331133

 - 3 ضفــــــَبارئ ايٓشٛ ٚايص 1331135

١ّٝ يف ايًػ 1332135 ّٜــاملٗاصات ايزصاع  - 3 ١ـ١ اإلجنًٝظ

 - 3 ١َٝتاصٜذ اؿطاص٠ ايعضب١ٝ ٚاإلعال 1333131

2١ّٝ)ٛبـؿاعا 3931132  - 3 ( يًتدصصات اإلْغاْ

 

 

 

 ( عاعات َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت7:١ٝ): االختٝاص١ٜاملٛاّر ب( 

 غابلايتطًب امل عتُز٠امل اتغاعاي عِ املار٠ا صقِ املار٠

 - 3 (2ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 1331132

 - 3 ٘ـؼًٌٝ ايٓص األربٞ ٚتشٚق 1331134

 - 3 (3ػ١ اإلجنًٝظ١ٜ )ايً 1332133

 - 3 (4ايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ ) 1332134

 - 3 تاصٜذ األصرٕ 1333134

1334137 ١ّٝ  - 3 َزخٌ إىل ايًػ١ ايفضْغ

 - 3 (1ايًػ١ األعبا١ْٝ ) 1334151

 - 3 (1ايًػ١ اإلٜطاي١ٝ ) 1334161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 ، ٚتؾٌُ املٛار ايتاي١ٝ :( عاع١ َعتُز92٠َتطًبات ايكغِ )ثايجًا :   

 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ ::7)أ( املٛار اإلدباص١ٜ: 

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

املتطًب 

 عًُٞ ْعضٟ ايغابل

 - 3 - 3 َزخٌ يزصاع١ ايتاصٜذ 1333138

 - 3 - 3 تاصٜذ اؿطاصات ايكزمي١ 1333111

 - 3 - 3 ايتاصٜذ ايغاعاْـٞ ٚايبٝظْطٞ 1333112

 1333112 3 - 3 تاصٜذ ايعضب قبـــٌ اإلعالّ 1333113

 1333113 3 - 3 تاصٜذ صزص اإلعــــــالّ )عصض ايضاؽـزٜٔ ٚاأُلَٜٛني( 1333221

 1333221 3 - 3 ّ(9-8ٖـ/4-2تاصٜذ ايعامل اإلعالَٞ يف ايعصض ايعباعٞ ) 1333222

 - 3 - 3 ػـضب ٚاألْزيــػتاصٜذ امل 1333223

 1333111 3 - 3 تاصٜذ ُأٚصٚبا يف ايعصٛص ايٛعط٢ 1333241

 1333222 3 - 3 ّ(13-11ٖـ/7-5تاصٜذ املؾضم اإلعالَٞ ) 1333242

 - 3 - 3 تاصٜذ ايعًـّٛ عٓز ايعــضب 1333262

 - 3 - 3 تاصٜذ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ 1333313

 1333313 3 - 3 تاصٜذ األٜٛبٝٝـٔ ٚاملُايٝـو 1333314

ّٝــــ١ 1333331  1333325 3 - 3 تاصٜذ ايزٚيــ١ ايعجُاْ

 1333331 3 - 3 تاصٜذ ايعــــضب اؿزٜح 1333332

 1333241 3 - 3 تاصٜذ ُأٚصٚبا يف عصـض ايٓٗط١ 1333342

 1333342 3 - 3 تاصٜذ ُأٚصٚبـــا اؿزٜح 1333343

 1333242 3 - 3 ز املغًُنيْؾأ٠ ايتزٜٚٔ ٚايهتاب١ ايتاصخي١ٝ عٓ 1333351

-7ٖــ/ 13-1تاصٜذ ايفهض ايغٝاعٞ اإلعالَـٞ ايٛعٝط ) 1333367

16)ّ 

3 - 3 1333222 

 1333332 3 - 3 ّ(1923-1833)ايٓٗط١ اإلعال١َٝ اؿزٜج١  1333369

 1333332 3 - 3 تاصٜذ ايعـضب املعاصض 1333433

 1333343 3 - 3 تاصٜذ ايعامل املعاصـض 1333434

 - 3 - 3 رصاعات يف ايتاصٜذ االدتُاعٞ اإلعالَٞ 1333472

 1333325 3 - 3 ٞــار اإلعالَـــتاصٜذ االقتص 1333474

 

 

 ( عاع١ َعتُز٠، ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار اآلت١ٝ :23) االختٝاص١ٜ:املٛار  – ب

 

 صقِ املار٠

 

 اعِ املـــار٠

 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

املتطًب 

 عًُٞ ْعضٟ ايغابل

 - 3 - 3 تاصٜــــذ ايكزؼ 1333132

 1333222 3 - 3 اؾػضاف١ٝ ايتاصخي١ٝ يًعامل اإلعالَٞ 1333261

 - 3 - 3 تاصٜذ اؿـر ٚايضس١ً عٓز املغًُني 1333263

ٚاملؤعغات املضتبط١ بٗا عٓز  ؼتاصٜذ األٚقاف ٚاألسبا 1333271

 املغًُني

3 - 3 - 

-7ٖـ/13-1اصد١ٝ يًعامل اإلعالَٞ )تاصٜذ ايعالقات اـ 1333326

16)ّ 

3 
- 

3 - 

 3 املز١ٜٓ ٚايضٜف ٚايبارٜـ١ يف ايعامل اإلعالَـٞ 1333364
- 

3 - 

ْصٛص تاصخي١ٝ تطبٝك١ٝ بايًػتني ايعضب١ٝ  1333453

 ٚاإلجنًٝظ١ٜ

3 
- 

3 1333351 

 3 ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ يًعايـِ اإلعالَـٞ 1333473
- 

3 1333326 

  3 - 3 تاصٜذ ايفضم اإلعال١َٝ 1333475

 تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز اؾاَع١ ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت4)سض٠:َٛار  صابعًا:
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 املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ 

 ت ار٠ـامل صقِ املـــار٠ اعِ املعتُز٠ ايغاعات

 1 1333131 تاصٜذ اؿطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 3

 2 1333132 ــــــذ ايكزؼتاصٜـــ 3

 3 1333134 تاصٜذ األصرٕ 3

 4 1333135 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 3

 5 1333138 َزخٌ يزصاع١ ايتاصٜذ 3

 6 1333111 تاصٜذ اؿطاصات ايكزمي١ 3

 7 1333112 ايتاصٜذ ايغاعاْــــٞ ٚايبٝظْطٞ 3

 8 1333113 تاصٜذ ايعضب قبـــٌ اإلعالّ 3

 9 1333221 اصٜذ صزص اإلعـالّ )عصض ايضاؽزٜٔ ٚاأُلَٜٛني(ت 3

 13 1333222 تاصٜذ ايعامل اإلعالَٞ يف ايعصض ايعباعـٞ  3

 11 1333223 تاصٜذ املػـضب ٚاألْزيــػ 3

 12 1333241 تاصٜذ ُأٚصٚبا يف ايعصٛص ايٛعط٢ 3

 13 1333242 ّ(13-11ٖـ/7-5تاصٜذ املؾضم اإلعالَٞ ) 3

 14 1333261 ١ ايتاصخي١ٝ يًعامل اإلعالَــٞاؾػضافٝـ 3

 15 1333262 تاصٜذ ايعًـّٛ عٓز ايعــضب 3

 16 1333263 تاصٜذ اؿـر ٚايضسًـ١ عٓز املغًُني 3

تاصٜذ األٚقـاف ٚاألسباؼ ٚاملؤعغـات املضتبطـ١ بٗا عٓز  3

 املغًـُني

1333271 17 

 18 1333313 تاصٜذ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ 3

 19 1333314 بٝٝـٔ ٚاملُايٝــــوتاصٜذ األٜٛ 3

 23 1333326 تاصٜذ ايعالقات اـاصد١ٝ يًعامل اإلعالَـٞ  3

ّٝــــ١ 3  21 1333331 تاصٜذ ايزٚيــ١ ايعجُاْ

 22 1333332 تاصٜذ ايعــــضب اؿزٜح 3

 23 1333342 تاصٜذ ُأٚصٚبا يف عصــض ايٓٗط١ 3

 24 1333343 تاصٜذ أٚصٚبـــا اؿزٜح 3

 25 1333351 ايتزٜٚٔ ٚايهتاب١ ايتاصخي١ٝ عٓز املغًُني ْؾأ٠ 3

 26 1333364 املز١ٜٓ ٚايضٜف ٚايبار١ٜ يف ايعامل اإلعالَٞ 3

 27 1333367 تاصٜذ ايفهض ايغٝاعٞ اإلعالَٞ ايٛعٝط  3

 28 1333369 ّ(1923-1833)ايٓٗط١ اإلعال١َٝ اؿزٜج١  3

 29 1333433 تاصٜذ ايعـــضب املعاصـــض 3

 33 1333434 اصٜذ ايعايــــِ املعاصـــضت 3

 31 1333453 ْصٛص تاصخي١ٝ بايًػتني ايعضب١ٝ ٚاإلجنًٝظ١ٜ 3

 32 1333472 رصاعات يف ايتاصٜذ االدتُاعٞ اإلعالَٞ 3

 33 1333473 ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ يًعامل اإلعالَٞ 3

 34 1333474 ٞــار اإلعالَـــتاصٜذ االقتص 3

 35 1333475 فضم اإلعال١َٝتاصٜذ اي 3
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 ايتاصٜذ ؽصص ايبهايٛصٜٛؼ اـط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١

 

 ٚيـــــ٢أُلايغٓــــ١ ا

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠

 صقِ املار٠ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 - َتطًب داَع١ 3

 - تطًب داَع١َ 3 - َتطًب داَع١ 3

 1333138 َزخٌ يزصاع١ ايتاصٜذ 3 1331133 ضـايهتاب١ ٚايتعبٝ 3

 1333131 تاصٜذ اؿطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 3 1333112 ايتاصٜذ ايغاعاْـٞ ٚايبٝظْطٞ 3

 1333111 تاصٜذ اؿطاصات ايكزمي١ 3 1333113 تاصٜذ ايعضب قبـــٌ اإلعالّ 3

    1333221 تاصٜذ صزص اإلعالّ  3

 اجملُٛع عاع١ 26 اجملُٛع عاع١ 29

 

 ايغٓــــ١ ايجاْٝــــ١

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 - َتطًب داَع١ 3

 1331135 ضفــــــَبارئ ايٓشٛ ٚايص 3 - اختٝاصٟ َتطًب داَع١ 3

١ّٝ يف ايًػ١ املٗاصات ايزص 3 اع

ّٜ  ١ـاإلجنًٝظ

-2تاصٜذ ايعامل اإلعالَٞ يف ايعصض ايعباعٞ ) 3 1332135

 ّ(9-8ٖـ/4

1333222 

 1333223 تاصٜذ املػـضب ٚاألْزيــػ 3 1333242 تاصٜذ املؾضم اإلعالَٞ 3

 1333241 تاصٜذ ُأٚصٚبا يف ايعصٛص ايٛعط٢ 3 1333262 تاصٜذ ايعًـّٛ عٓز ايعــضب 3

 - ن١ًٝ اختٝاصَٟتطًب  3   

 اجملُٛع عاع١ 29 اجملُٛع عاع١ 26

 

 ايغٓـــــ١ ايجايجـــــ١

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

 1333313 تاصٜذ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ 3 1333332 تاصٜذ ايعــــضب اؿزٜح 3

 1333314 تاصٜذ األٜٛبٝٝـٔ ٚاملُايٝـو 3 1333342 ٓٗط١تاصٜذ ُأٚصٚبا يف عصـض اي 3

2١ّٝ)ٛبـؿاعا 3 1333343 تاصٜذ ُأٚصٚبـــا اؿزٜح 3  3931132 ( يًتدصصات اإلْغاْ

ْؾأ٠ ايتزٜٚٔ ٚايهتاب١ ايتاصخي١ٝ عٓز  3

 املغًُني

ّٝــــ١ 3 1333351  1333331 تاصٜذ ايزٚيــ١ ايعجُاْ

 - ؽصص اختٝاصَٟتطًب  3 - َتطًب ن١ًٝ اختٝاصٟ 3

 - َتطًب ؽصص اختٝاصٟ 3
   

 اجملُٛع عاع١ 26 اجملُٛع عاع١ 29

 

 ايغٓـــ١ ايضابعـــ١

 ايفصٌ ايجاْٞ
 ايفصٌ األٍٚ

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل عاع١ َعتُز٠ ايضقِ ار٠ــاعِ امل عاع١ َعتُز٠

 - َار٠ سض٠ 3
 - َتطًب داَع١ اختٝاصٟ 3

 1333367 تاصٜذ ايفهض ايغٝاعٞ اإلعالَـٞ 3 1333472 إلعالَٞرصاعات يف ايتاصٜذ االدتُاعٞ ا 3

 1333369 ايٓٗط١ اإلعال١َٝ اؿزٜج١  3 1333474 ٞــار اإلعالَـتاصٜذ االقتص 3

3 
 َتطًب داَع١ اختٝاصٟ

 1333433 تاصٜذ ايعـضب املعاصض 3 -

 1333434 تاصٜذ ايعامل املعاصـض 3 - َتطًب ؽصص اختٝاصٟ 3

  
 - صص اختٝاصَٟتطًب ؽ 3 

 اجملُٛع عاع١ 29 اجملُٛع عاع١ 26
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 ٚصف املٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ

 

 عاعات َعتُز٠( 4) اإلعال١َٝ ايعضب١ٝ اؿطاص٠ تاصٜذ 2414212

 History of Islamic Arabic Culture املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

عضبٞ اإلعـالَٞ، ٚإعـٗاَات ايعـضب    تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تؾهٌٝ أصض١ٝ َعضف١ٝ يز٣ ايطايب بايتاصٜذ اي

ٚاملغــًُني ٚإجنــاطاتِٗ اؿطــاص١ٜ، َــٔ خــالٍ اإلملــاّ بايتــاصٜذ ايغٝاعــٞ ٚتطــٛص املؤعغــات ايغٝاعــ١ٝ   

ٔ ٚاإلراص١ٜ ٚاالقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  بزصاع١ َؤعغات اـالف١ ٚايٛطاص٠  ، ًَٚهٝـ١ األصض،  ٚايـزٚاٜٚ

يـٓعِ ايعغـهض١ٜ ٚبٓٝـ١ اجملتُعـات اإلعـال١َٝ،      ٚايطضا٥ب، ٚايظصاع١ ٚايتذاص٠ ٚاؿـضف ٚاألصـٓاف، ٚا  

 ٚايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) ايكزؼ تاصٜذ 2414213

 History of Jerusalem املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

      ٚ عـالَٝاتٗا، َـٔ خـالٍ تظٜٚـزٙ     إٜٗزف ٖشا املغام إىل تعُٝـل االْتُـا٤ يـز٣  ايطايـب بعضٚبـ١ ايكـزؼ 

 وٚايتؾــهٝ ٘يعًُٝــ١ ايزقٝكــ١ عــٔ عضٚبــ١ ايكــزؼ جملابٗــ١  ــالت ايتؾــٜٛباملعضفــ١ ايتاصخيٝــ١ ٚا

ٚايتٜٗٛز اييت تكّٛ بٗا ايزٚي١ ايص١ْٝٛٝٗ باعتباص ايكزؼ قب١ً املغًُني األٚىل ٚاصتباطٗا ايٛثٝل بايتـاصٜذ  

ايعضبٞ اإلعالَٞ، َٔ خالٍ رصاع١ تاصٜذ ايكزؼ ايغٝاعٞ ٚاؿطاصٟ َٓش أقزّ األطَٓـ١، ٚخـالٍ فـرتات    

صٜذ اإلعالَٞ، َٚؾاصٜع ايتٜٗٛز اييت تعضضت ٚتتعضض هلا املز١ٜٓ ع٢ً أٜزٟ ايصٗا١ٜٓ ٚإبضاط ايزٚص ايتا

 اهلامشٞ يف اؿفاظ ع٢ً عضٚبتٗا ٚإعُاص املكزعات اإلعال١َٝ ٚاملغٝش١ٝ فٝٗا.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ األصرٕ  2414215

 History of Jordan املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ا املغام إىل إثضا٤ خربات ايطايب املعضف١ٝ بتاصٜذ األصرٕ عرب ايعصٛص ايتاصخيٝـ١ ، نُـا ٜتٓـاٍٚ    ٜٗزف ٖش

ٖشا املغـام تـاصٜذ األصرٕ خـالٍ عصـٛص َـا قبـٌ ايتـاصٜذ ٚيف فـرت٠ ايعصـٛص ايتاصخيٝـ١ َٚضاسـٌ ايفـت              

تٓاٍٚ بايزصاع١ اإلعالَٞ ٚخالٍ ايزٚي١ اال١َٜٛ ٚايعباع١ٝ ٚاالٜٛب١ٝ ٚاملًُٛن١ٝ ٚايعجُا١ْٝ ، نُا ٜ

 .تاصٜذ ايٓٗط١ ايعضب١ٝ ايهرب٣ ٚتأعٝػ إَاص٠ ؽضم األصرٕ ٚاملًُه١ األصر١ْٝ اهلامش١ٝ  

 

 عاعات َعتُز٠( 4)   َزخٌ يزصاع١ ايتاصٜذ 2414219

 Introduction to Study History املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

اصخيٝـ١ ، ٚرصاعـ١ عًـِ ايتـاصٜذ ٚعالقتـ٘      رصاع١ عصـٛص َـا قبـٌ ايتـاصٜذ ٚايعصـٛص ايت     ٜٗزف ٖشا املغام 

بايعًّٛ األخض٣ نُا ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١ ايهتاب١ ايتاصخي١ٝ ٚتطٛصٖا ست٢ ْٗاٜـ١ ايكـضٕ ايتاعـع    

عؾض ، نُا ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١ تفغري ايتاصٜذ ٚايٓعضٜات اييت عجت يف ٖشا املٛضٛع بٗـزف إثـضا٤   

 .خرب٠ ايطايب يف ٖشا اجملاٍ 

 

 عاعات َعتُز٠( 4)  ايتاصٜذ ايغاعاْٞ ٚايبٝظْطٞ 2414223

 History of the Early Stages of Islam املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

َربطٛصٜـات ايهـرب٣، املعاصـض٠ يعٗـٛص     ٜٗزف ٖشا املغام إىل إثـضا٤ خـربات ايطايـب املعضفٝـ١ بتـاصٜذ اإل     

ْط١ٝ، َـٔ خـالٍ اعـتعضاض تاصخيٗـا ايغٝاعـٞ      َربطٛصٜتني ايغاعا١ْٝ ٚايبٝظاإلعالّ، بزصاع١ تاصٜذ اإل

ــٓعِ ٚاملؤعغــات ايغٝاعــ١ٝ ٚايعغــهض١ٜ      ــا ايغٝاعــ١ٝ ٚصــضاع٘ ايعغــهضٟ، ٚرصاعــ١ اي ٚعالقاتُٗ

 َربطٛصتني ايغاعا١ْٝ ٚايبٝظْط١ٝ.  ٚاالقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف اإل

 

 عاعات َعتُز٠( 4) اإلعالّ قبٌ ايعضب تاصٜذ 2414224

 History of Pre-Islamic Arabs  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414223) 
ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطايب باؿطاصات اييت أقاَٗا عضب اؾٓٛب ٚعضب ايؾُاٍ قبٌ اإلعـالّ َـٔ   

خالٍ تغًٝط ايط٤ٛ ع٢ً سطاصات عضب اؾٓٛب: ايزٚي١ املع١ٝٓٝ ٚايغبأ١ٜ ٚاؿُري١ٜ ٚسطاصات ٚعط 

، ايػغاع١ٓ األْباط، ٜجضب، ايطا٥ف( ٚسطاصات مشاٍ اؾظٜض٠: َه١اؾظٜض٠ ٚمشاهلا: نٓزٙ، اؿذاط)

ٚاملٓاسص٠. ٚسيو َٔ خالٍ إعطا٤ حمل١ عٔ ايتاصٜذ ايغٝاعٞ ٚرصاع١ ْعُٗـا ايغٝاعـ١ٝ ٚاإلراصٜـ١ َٚعـاٖض     

 اؿطاص٠.
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 عاعات َعتُز٠( 4) ٚاألَٜٛني ايضاؽزٜٔ عصض) اإلعالّ صزص تاصٜذ 2414332

 History of the Early Stages of Islam  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414224) 
 ايزٚي١ قٝاّ بزصاع١ ايتهٜٛٔ َضس١ً خالٍ اإلعال١َٝ ايعضب١ٝ  ايزٚي١ ػضب١ رصاع١ املغام ٖشا ٜتٓاٍٚ

ٞ  ايتاصٜذ ٚاعتعضاض األَٟٛ ٚايعصض ايضاؽزٜٔ اـًفا٤ ٚعصض ،( ص) ايضعٍٛ عصض يف اإلعال١َٝ  ايغٝاعـ

ٔ  ٚايـٛطاص٠  باـالفـ١   املتُج١ً ٚاالقتصار١ٜ ١ٚاإلراصٜ ايغٝاع١ٝ ٚاملؤعغات ٚايٓعِ  ًَٚهٝـ١   ٚايـزٚاٜٚ

 .ٚايطضا٥ب األصض

 

 عاعات َعتُز٠( 4) ّ(01-8ٖـ/4-2تاصٜذ ايعامل اإلعالَٞ يف ايعصض ايعباعٞ ) 2414333

 History of Islamic World during the Abbasy 

Age 

ــابل:   ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414332) 
 ْٗاٜـ١  ست٢ ايعباعٞ ايعصض يف اإلعالَٞ ايعامل سٍٛ املعضف١ٝ ايطايب خربات ا٤إثض إىل املغام  ٖشا ٜٗزف

ٔ  ايب١ٜٝٗٛ، اإلَاص٠ ٚقٝاّ األَضا٤ أَض٠ عصض ٍ  َـ ّ  ايعباعـ١ٝ،  ايـزع٠ٛ  رصاعـ١  خـال  ٚتطـٛصات  ايزٚيـ١  ٚقٝـا

ِ  ٚرصاع١ ٚاالقتصار١ٜ، ايغٝاع١ٝ ايعباعٞ ايعصض  ٚاالقتصـار١ٜ  ٚاإلراصٜـ١  ايغٝاعـ١ٝ  ٚاملؤعغـات  ايـٓع

 .اجملتُع رصاع١ٚ

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ املػضب ٚاألْزيػ 2414334

 History of Morocco and Andlus املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜٚٗزف ٖشا املغام ع٢ً تعضٜف ايطايب بتاصٜذ املػضب ٚاألْزيػ قبٌٝ ايفت  ايعضبـٞ اإلعـالَٞ، َٚضاسـٌ    

ايعصـضٜٔ األَـٟٛ ٚايعباعـٞ ٚقٝـاّ ايزٚيـ١ األَٜٛـ١ يف       ايفتٛسات يًُػضب. ٚتاصٜذ املػضب ٚاألْزيػ يف 

 األْزيػ. ثِ قٝاّ اإلَاصات املغتك١ً يف املػضب، ٚتطٛص ايٓعِ ٚاملؤعغات اإلراص١ٜ ٚاملاي١ٝ
 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايٛعط٢ ايعصٛص يف أٚصٚبا تاصٜذ 2414352

 History of Europe in the Middle Ages  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414222) 
ٜتٓاٍٚ ٖشٙ املغام ايتاصٜذ األٚصٚبٞ يف ايعصض ايٛعٝط إثض اْٗٝاص األَربطٛصٜـ١ ايضَٚاْٝـ١ املكزعـ١ ٚأبـضط     

َالَ  ايعصٛص ايٛعط٢ املتُجًـ١ باْتؾـاص املغـٝش١ٝ، ٚظٗـٛص ايهٓٝغـ١ ايػضبٝـ١، ٚتؾـهٌ ايؾـعٛب         

قطــاع ٚايفضٚعــ١ٝ رصاعــ١ اإلٚ ،األٚصٚبٝــ١، ٚاملُايــو اؾضَاْٝــ١ ايض٥ٝغــ١ٝ: ايكــٛط ٚايْٛــزاٍ ٚايفضجنــ١ 

 ٚاؿضٚب ايصًٝب١ٝ، ٚاجملتُع ٚاالقتصار األٚصٚبٞ  

 

 عاعات َعتُز٠( 4) م(24-22هـ/8-6) تاصٜذ املؾضم اإلعالَٞ 2414353

 History of Islamic World in the East and West  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414333) 

صات ايغٝاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚاالدتُاعٝـ١ ايـيت   ٜٗزف ٖشا املغام إىل إثضا٤ خربات ايطايب املعضف١ٝ بايتطٛ

ّ، ٚاملتُجًـ١ بكٝـاّ ايـزٍٚ املغـتك١ً يف املؾـضم:      11َض بٗا ايعامل اإلعالَٞ َٓش ايكـضٕ اــاَػ اهلذـضٟ/   

ٚاألٜٛبٝني ٚايػظٚ املػٛيٞ يًُؾـضم   ايب١ٜٝٗٛ، ٚايغًذٛق١ٝ، االستالٍ ايصًٝيب يبالر ايؾاّ ٚرٚص آٍ طْهٞ

تاصٜذ ايعامل اإلعالَٞ يف املؾضم ست٢ قٝاّ ايزٚيـ١ ايعجُاْٝـ١ ٚايفـت  ايعجُـاْٞ     ايعامل اإلعالَٞ، ٚتتبع 

   يًبالر ايعضب١ٝ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) اؾػضاف١ٝ ايتاصخي١ٝ يًعامل اإلعالَٞ 2414372

 Historical Geography of the Islamic World ــابل ــب ايغـــــ : املتطًـــــ

(2414333) 

١ ايطايب بأثض ايعٛاٌَ اؾػضافٝـ١ عًـ٢ األسـزاخ ايتاصخيٝـ١ يف أقـايِٝ      ٜٚٗزف ٖشا املغام إىل إثضا٤ َعضف

ايعامل اإلعالَٞ، ٚرصاع١ َعاٖض اؿٝا٠ االقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف أقايِٝ ايزٚيـ١ اإلعـال١َٝ ٚرصاعـ١    

االقتصار ٚايعُـضإ ْٚؾـ٤ٛ املـزٕ ٚايتذـاص٠ ٚاملبـارالت ٚاملٛاصـالت ٚايٓكـز ٚايًػـات ٚغريٖـا َـٔ املعـاٖض            

  اص١ٜ يف ايعامل اإلعالَٞ.اؿط
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 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ ايعًّٛ عٓز ايعضب 2414373

 History of Science in the Arab World املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تهُٔ أ١ُٖٝ ٖشا املغام يف تظٜٚز ايطايب باملعضف١ ايتاصخي١ٝ سـٍٛ إعـٗاَات ايعـضب يف تطـٛص ايعًـّٛ      

ّ ايتطبٝك١ٝ َٔ خالٍ ايتعـضف عًـ٢  أعـباب َٚعـاٖض اٖتُـاّ ايعـضب بـايعًّٛ        ايز١ٜٝٓ ٚايعك١ًٝ، ٚايعًٛ

ٚأبضط املعاٖز ٚاملزاصؼ ايع١ًُٝ، ٚإعٗاَات ايعًُا٤ ايعضب ٚاملغًُني يف تطٛص ايعًّٛ املدتًف١ ٚإجنـاطاتِٗ،  

  ٚأثض ايعًّٛ ايعضب١ٝ يف تطٛص اؿضن١ ايع١ًُٝ يف أٚصٚبا يف عصض ايٓٗط١ ٚايعصٛص اؿزٜج١.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ اؿر ٚايضس١ً عٓز املغًُني 2414374

 History of Pilgrimage and Travel in the 

Muslim World 

 ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل

رصاع١ أ١ُٖٝ اؿر ٚاإلعزار يًكاف١ً، طضم اؿر: ايؾـاَٞ، ايعضاقـٞ، املصـضٟ، املػضبـٞ ٚايُٝـاْٞ تٓعـِٝ       

ٚنغ٠ٛ ايهعب١ عرب ايعصٛص اإلعال١َٝ. ٚرصاع١ ايضس١ً َـٔ سٝـح:   ايكاف١ً ٚسضاعتٗا َٛانب اؿر 

َفَٗٛٗا ٚأٖزافٗا ٚأغضاضٗا ٚأْٛاع ايضسالت ٚأؽٗض ايضسايـ١ املغـًُني  ٚأربٝـات ايضسًـ١ اإلعـال١َٝ: ابـٔ       

، ابٔ فطالٕ، املغعٛرٟ، املكزعٞ  ٚايضسالت اإلعال١َٝ  إىل أٚصٚبـا يف ايكـضْني ايجـأَ    بطٛط١دبري، ابٔ 

  اعع ٚايضسالت األٚصٚب١ٝ إىل ايعامل اإلعالَٞ َٔ سٝح رٚافعٗا ْٚتا٥ذٗا.عؾض ٚايت

 

ــز      2414382 ــا عٓ ــ١ بٗ ــات املضتبط ــاؼ ٚاملؤعغ ــاف ٚاألسب ــاصٜذ األٚق ت

 املغًُني

 عاعات َعتُز٠( 4)

 History of Waqi Religious Endowment and the 

Institutions Related to it 

 ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل

ف ٖشا املغـام إىل تعضٜـف ايطايـب بـزٚص املؤعغـات ايٛقفٝـ١ يف إراَـ١ دٛاْـب اؿٝـا٠ االقتصـار١ٜ           ٜٗز

املؤعغات ايٛقفٝـ١ بأْٛاعٗـا املدتًفـ١: ايشصٜـ١      ْؾأ٠ٚاالدتُاع١ٝ يف اجملتُعات اإلعال١َٝ باعتعضاض 

          ٘ ، ٚصـش١ٝ  اـري١ٜ ٚاٜضارتٗـا ْٚعاصتٗـا، ٚاملؤعغـات ايـيت اعتُـزت عًـ٢ األٚقـاف َـٔ  رٜٓٝـ١ ٚتعًُٝـ

   ٚخز١َٝ، ٚأ١ُٖٝ ايٛقف يف اجملتُعات اإلعال١َٝ املعاصض٠.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ  2414424

 History of the Fatimid املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تبشح ٖشٙ املار٠ بزاٜات ايتؾٝع، ظٗـٛص فهـض٠ اإلعاعًٝٝـ١ ٚتطٛصٖـا إىل ْؾـ٤ٛ ايـزع٠ٛ اإلعاعًٝٝـ١        

ثِ اؿزٜح عٔ اإلعاعًٝٝـ١، ايزٚيـ١    ١ٜ، ٚجناح صداٍ ايزع٠ٛ بإقا١َ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ يف املػضب.ايغض

ٚايزع٠ٛ يف املضس١ً ايع١ًٝٓ املػضب١ٝ، ثِ املصض١ٜ بعز اْتكاٍ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ إىل َصض، ٚايتطٛصات ايـيت  

 ايزٚيـ١ ٚايـزع٠ٛ ،   سضنـات االْؾـكام ايزٜٓٝـ١ ٚايغٝاعـ١ٝ يف     ؿكت سيو، ْٚؾـأ٠ ايـٛطاص٠ ايفاطُٝـ١.   

ايزصٚط، ايزع٠ٛ ايٓظاص١ٜ )اإلعاع١ًٝٝ ايؾضف١ٝ(، سضن١ ايزع٠ٛ ايطٝبٝ٘، ثِ َضسًـ١ ايطـعف، تغـًط    

 .ايٛطصا٤، اـطض ايصًٝيب، ْٚٗا١ٜ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ  األٜٛبٝني ٚاملُايٝو 2414425

 History of Ayyubid and Mamluk ــابل ــب ايغـــــ : املتطًـــــ

(2414335) 
ٚاملًُٛن١ٝ ٚأثضُٖا يف ايتاصٜذ ايعضبـٞ   األٜٛب١ٝطٜار٠ َعضف١ ايطايب ايع١ًُٝ بزصاع١ تاصٜذ ايزٚيتني 

 :َــٛاطِٓٗ األصــ١ًٝ ْٚؾــأتِٗ ايتاصخيٝــ١ ٚقٝــاّ رٚيــتِٗ،األٜٛبٝنيٚاإلعــالَٞ َــٔ خــالٍ رصاعــ١ تــاصٜذ 

و ايصــًٝب١ٝ يف املؾــضم، يًفضجنــ١ ٚصــضاعِٗ ايغٝاعــٞ ٚايعغــهضٟ َــع املُايــ ايتصــزٟٚدٗــٛرِٖ يف 

ٚرصاع١ ايزٚي١ املًُٛن١ٝ، ْؾأتٗا َٚضاسًٗا ايتاصخي١ٝ، ْٚعُٗا ايغٝاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚاالدتُاعٝـ١،  

ٚايصضاع املًُـٛنٞ املػـٛيٞ، ٚاملًُـٛنٞ ايصـًٝيب يف دـظص ايبشـض املتٛعـط، ٚصـضاعِٗ َـع ايصـفٜٛني           

  ٚايعجُاْٝني.
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 عاعات َعتُز٠( 4) ّ(01-7ٖـ/01-0عامل اإلعالَٞ)تاصٜذ  ايعالقات اـاصد١ٝ يً 2414437

 History of Foreign Affairs Islamic World from 

1-10th2 

 املتطًب ايغابل:  ال ٜٛدز

ٜٗزف ٖشا املغام إىل رصاع١ عالقـات ايعـامل اإلعـالَٞ َـع قٝطـ٘ َـٔ خـالٍ رصاعـ١ َفٗـّٛ ايعالقـات           

شٙ ايعالقات َٓش قٝاّ رٚي١ ايضعٍٛ) ص( يف املز١ٜٓ ٚستـ٢  ايزبًَٛاع١ٝ يف ايكضإٓ ٚايغ١ٓ ٚتتبع تاصٜذ ٖ

َطًع ايعٗز ايعجُاْٞ، ٚإبضاط ايعالقـات اإلعـال١َٝ ايبٝظْطٝـ١ َـع املُايـو ايفضجنٝـ١ ٚاملـزٕ اإلٜطايٝـ١،         

ٚعالقات ايعامل اإلعالَٞ َع ؽب١ ايكاص٠ اهلٓز١ٜ ٚدٓٛب ؽـضم آعـٝا، ٚايعالقـات اإلعـال١َٝ األفضٜكٝـ١      

ت ٚاالتصاالت ايزبًَٛاع١ٝ ٚتٓعري ايضساي١ املغًُني ملفٗـّٛ ٖـشٙ ايعالقـ١ َٚؾـاٖزات     ٚرصاع١ االتفاقٝا

  ايضساي١ املغًُني ٚتصٛصاتِٗ سٍٛ اآلخض.

 

 عاعات َعتُز٠( 4)  تاصٜذ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ 2414442

 History of the Ottoman State ــابل ــب ايغـــــ : املتطًـــــ

(2414436) 
ب بتاصٜذ ايزٚي١ ايعجُا١ْٝ، َٔ خـالٍ ايتعـضف عًـ٢ عٛاَـٌ ْؾـأتٗا،      ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطاي

سطاص٠ ايعجُاْٝني ايغٝاع١ٝ ٚاؿطاص١ٜ َٓش  ٚفتٛساتٗا يف أٚصٚبا، ٚتٛععٗا يف ايٛطٔ ايعضبٞ، َٚعاٖض

ْؾأ٠ رٚيـتِٗ ٚستـ٢ قٝـاّ اؿـضب ايعاملٝـ١ األٚىل، ٚاؿهـِ ايعجُـاْٞ يًـبالر ايعضبٝـ١، ٚرصاعـ١ ايـٓعِ            

   جُا١ْٝ يف اإلراص٠ ٚاؾٝؿ ٚاالقتصار ٚعالقاتٗا َع ايزٍٚ األٚصٚب١ٝ ٚاإلعال١َٝ األخض٣.ٚاملؤعغات ايع

 

 عاعات َعتُز٠( 3) تاصٜذ ايعضب اؿزٜح 2414443

 The Modern History of the Arabs 

 

ــابل:  ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414442) 

ٚاالقتصارٟ ٚاالدتُـاعٞ يف ظـٌ   ٜٚٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطايب بتاصٜذ ايبالر ايعضب١ٝ ايغٝاعٞ 

اؿهِ ايعجُاْٞ. ٚطبٝع١ اؿهِ ايعجُاْٞ يًبالر ايعضب١ٝ يف املؾضم ٚاملػضب ٚاإلطُاع االعـتعُاص١ٜ  

األٚصٚب١ٝ يف ايبالر ايعضب١ٝ يف املؾضم ٚاملػضب ٚايتطٛصات ايغٝاع١ٝ اييت َضت بٗـا األقطـاص ايعضبٝـ١ ستـ٢     

 .ْٗا١ٜ اؿضب ايعامل١ٝ األٚىل

 

 عاعات َعتُز٠( 4) ٚصٚبا يف عصض ايٓٗط١تاصٜذ ُأ 2414453

 History of Europe in the Renaissance Period  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414452) 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تظٜٚز ايطايب باملعضفـ١ ايتاصخيٝـ١ سـٍٛ ايتـاصٜذ األٚصٚبـٞ يف عصـض ايٓٗطـ١ َـٔ         

١ٝ ٚايز١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ ٚايفهض١ٜ ٚاإلملاّ عضن١ خالٍ: َفّٗٛ ايٓٗط١ ٚعٛاٌَ قٝاَٗا َٚعاٖضٖا األرب

ٚايتعـضف عًـ٢ أثـض اؿطـاص٠      ٚسضنات اإلصالح ايزٜين ٚمنـٛ املـزٕ ٚايتذـاص٠،    ايهؾٛفات اؾػضاف١ٝ،

 ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ األٚصٚب١ٝ ٚبٓا٤ ايزٍٚ األٚصٚب١ٝ اؿزٜج١ يف ايكضٕ ايغابع عؾض.

 

 ٠(عاعات َعتُز 4) ٚصٚبا اؿزٜحتاصٜذ ُأ 2414454

 Modern History of Europe  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414453) 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام ايتاصٜذ األٚصٚبٞ اؿزٜح  َٔ خالٍ تتبع ايتطـٛصات ايغٝاعـ١ٝ ٚاؿطـاص١ٜ يف أٚصٚبـا     

َٓش َطًع ايكضٕ ايتاعع عؾض ٚست٢ قٝاّ اؿضب ايعامل١ٝ األٚىل ٚقٝاّ ايزٍٚ األٚصٚبٝـ١ اؿزٜجـ١، ٚايجـٛص٠    

ٚعصض ْابًٕٝٛ، ٚايجـٛصات ايؾـعب١ٝ يف أٚصٚبـا، ٚايتٝـاصات ايفهضٜـ١ يف ايكـضٕ ايتاعـع عؾـض:          ايفضْغ١ٝ

ايًٝرباي١ٝ ٚاالؽرتان١ٝ ٚاؿضنات ايك١َٝٛ ،ٚسضن١ املز االعتعُاصٟ ٚاؿضب ايعامل١ٝ األٚىل: أعبابٗا 

 ٚفضٜاتٗا ْٚتا٥ذٗا.
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 عاعات َعتُز٠( 4) ْؾأ٠ ايتزٜٚٔ ٚايهتاب١ ايتاصخي١ٝ عٓز املغًُني 2414462

 Islamic Historiography  ــب املتطًــــــــــــــــــــــ

 (2414353ايغابل)

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إبضاط رٚص ايعضب ٚاملغًُني يف تطٛص املعضف١ ايتاصخي١ٝ ٚايتزٜٚٔ ايتاصخيٞ َٔ خـالٍ:  

ٟ رصاع١ ْؾأ٠ ايتـزٜٚٔ  ايتـاصخيٞ، ٚاملالَـ  ايض٥ٝغـ١ٝ يًُـزاصؼ ايتاصخيٝـ١ اإلعـال١َٝ )ايغـري٠ ٚاملػـاط         

ٚاالخباصٜٕٛ ٚايًػٜٛني ٚايٓغاب١(، ثِ رصاع١ َضسًـ١ انتُـاٍ ْطـر ايهتابـ١ ايتاصخيٝـ١ ٚاعـتعضاض       

إعٗاَات املؤصخني املغًُني يف ايتأيٝف بايتاصٜذ  اؿٛيٞ ٚتٛاصٜذ املزٕ ٚايرتادِ ٚاألْغاب ٚتاصٜذ املشاٖب 

 ٚايفضم ٚاملٛعٛعات ايتاصخي١ٝ ٚاملعادِ اؾػضاف١ٝ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) ايضٜف ٚايبار١ٜ يف ايعامل اإلعالَٞاملز١ٜٓ ٚ 2414475

 History of the City, Rural Areas and Badia in 

the Islamic World 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ايتعضٜف بايعُضإ يف ايعامل اإلعـالَٞ: املـزٕ، أْٛاعٗـا ٚبٓٝتٗـا ايتٓعُٝٝـ١ ٚايبؾـض١ٜ ٚتطٛصٖـا: ب٦ٝـ١         

قات املتباري١ بني املزٜٓـ١ ٚايضٜـف ٚايبارٜـ١: رصاعـ١  منـاسز َـٔ املـزٕ اإلعـال١َٝ         ايضٜف ٚايبار١ٜ ٚايعال

ايهرب٣: ايكاٖض٠،رَؾل، بػزار اعتاْبٍٛ، فاؼ، ْٝغابٛص،غاص٣ ..اخل رصاع١ ب١ٝٓ اجملتُعات اإلعـال١َٝ  

 ٚتهٜٛٓاتٗا ٚايف٦ات االدتُاع١ٝ ٚايتكغُٝات االدتُاع١ٝ يف املزٕ ٚايضٜف ٚايبار١ٜ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) ّ(01-7ٖـ/01-0) تاصٜذ ايفهض ايغٝاعٞ اإلعالَٞ ايٛعٝط 2414478

 History of Political Thought in the Medieval 

Islamic during the Era 

ــابل:  ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414333) 
تٗزف ٖـشا املغـام  إىل إثـضا٤ خـربات ايطايـب سـٍٛ ايفهـض ايغٝاعـٞ ٚتطـٛص  ايعكـٌ ايغٝاعـٞ ايعضبـٞ              

عالَٞ بزصاع١ ػضب١  اـالف١ ٚايغًط١ٓ ٚايفهض املتصٌ بُٗا ،ٚرصاع١ ايفـضم اإلعـال١َٝ: اــٛاصز    اإل

ٚاعـتعضاض آصا٤ ايفكٗـا٤ ٚايفالعـف١ ْصـا٥        اإلَا١َٚايؾٝع١ ٚاملعتظي١ ٚتٓعريِٖ ايغٝاعٞ سٍٛ َفّٗٛ 

 املًٛى سٍٛ ايزٚي١ ٚايضع١ٝ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4)  ّ(2:31-2911ايٓٗط١ اإلعال١َٝ اؿزٜج١ )  :241447

 Modern Islamic Awakening ie. Nahda ــابل ــب ايغـــــ : املتطًـــــ

(2414443) 
ٜٗزف ٖشا املغام إىل ايتعضف ع٢ً سضنات ايٓٗطـ١ اإلعـال١َٝ يف املؾـضم ٚاملػـضب َـٔ خـالٍ عٛاَـٌ        

يف قٝاَٗا َٚعاٖضٖا ٚايتعضف ع٢ً َؾاصٜع  اإلصالح يف ايبالر ايعضب١ٝ ٚسضن١ اإلصـالح ٚايتٓعُٝـات   

ايزٚيــ١ ايعجُاْٝــ١ ٚاؿضنــات اإلصــالس١ٝ اإلعــال١َٝ: ايٖٛابٝــ١ ٚايغٓٛعــ١ٝ ٚاملٗزٜــ١، ٚاؿضنــات 

اإلصــالس١ٝ يف ؽــب١ ايكــاص٠ اهلٓزٜــ١ ٚيف إٜــضإ ٚاملػــضب ٚايكــاص٠ اإلفضٜكٝــ١ ٚاملصــشًٕٛ ٚاملفهــضٕٚ  

 .املغًُٕٛ ٚآصا٥ِٗ اإلصالس١ٝ: قُز عبزٙ ٚصؽٝز صضا ٚمجاٍ ايزٜٔ األفػاْٞ

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ ايعضب املعاصض 2414544

 History Contemporary Arabs  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414443) 
ٜٗزف ٖشا املغام إىل رصاع١ ايتاصٜذ ايعضبٞ املعاصض بعز اؿضب ايعامل١ٝ األٚىل َٔ خـالٍ رصاعـ١ ػضبـ١    

ُاصٟ  يف ايـبالر ايعضبٝـ١ يف   ايٓٗط١ ايعضب١ٝ ايهرب٣ ٚأثضٖا ع٢ً ايبالر ايعضب١ٝ ٚرصاعـ١ ايٛاقـع االعـتع   

املؾضم ٚاملػضب، ٚإبضاط سضنات ايتشضص ايعضب١ٝ ضز االعتعُاص. ٚتتبع ايتطـٛصات ايغٝاعـ١ٝ ٚايفهضٜـ١    

ايطـ٤ٛ عًـ٢    ٚإيكـا٤ ٚاالقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف ايبالر ايعضب١ٝ بعز االعتكالٍ  ٚست٢ ايٛقت اؿاضض، 

زٜح  ٚايصـضاع ايعضبـٞ اإلعـضا٥ًٝٞ ٚرصاعـ١ ايعٛملـ١      ايتذاصب ايٛسز١ٜٚ ايعضب١ٝ َٚغري٠ ايت١ُٝٓ ٚايتشـ 

 ٚأثضٖا ايغٝاعٞ ٚاالقتصارٟ ع٢ً ايبالر ايعضب١ٝ.
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 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ ايعامل املعاصض 2414545

 History of Recent World   :ــابل ــب ايغــــــ املتطًــــــ

(2414454) 

ْعـض٠ عًـ٢ تطـٛصات ايتـاصٜذ األٚصٚبـٞ       ٜٗزف ٖشا املغام إىل رصاع١ تاصٜذ ايعامل املعاصض َٔ خالٍ إيكـا٤ 

بعز اؿضب ايعامل١ٝ األٚىل ٚظٗـٛص األْعُـ١ ايؾـُٛي١ٝ يف أٚصٚبـا ٚقٝـاّ املٓعُـات ايزٚيٝـ١ بعـز اؿـضب          

ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ، َٚا أعكبٗا َٔ أسزاخ عامل١ٝ ٚأسزاخ ٚايتٓافػ ايعغـهضٟ بـني املعغـهضٜٔ ايؾـضقٞ     

ايغٛفٝاتٞ، ٚايعٛمل١، ٚاقتصـار ايغـٛم، َٚغـتكبٌ ايعـامل      ٚايػضبٞ، ٚايتهتالت ايزٚي١ٝ ٚعكٛط االؼار

 ايعضبٞ يف خطِ ايتهتالت ٚاألسالف ايغٝاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ يف ايعامل.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) بايًػتني ايعضب١ٝ ٚاإلجنًٝظ١ٜ تطبٝك١ٝ ْصٛص تاصخي١ٝ 2414564

 Historical Texts in English & Arabic  :ــابل ــب ايغـــــ املتطًـــــ

(2414462) 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تزصٜب ايطًب١ عًًُٝا عًـ٢ قـضا٠٤ ايٓصـٛص ٚؼًًٝـٗا ؼًـٝاًل َعُكـًا، َـٔ خـالٍ         

ايرتنٝظ عًـ٢ قـضا٠٤ ْصـٛص تاصخيٝـ١، أٚ ٚثـا٥ل أٚ َصـارص،ٚؼًًٝٗا ٚتـزصٜػ ايطًبـ١ عـٌ نٝفٝـ١            

ٛص َـٔ  ايتعاٌَ َع ٖشٙ ايٓصٛص، ٜٚهٕٛ اختٝاص ايٓصٛص ٚاملزصؼ ٚايًػ١ اييت ٜـزصؼ بٗـا ٖـشٙ ايٓصـ    

 قبٌ فًػ ايكغِ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح َٔ قبٌ املزصؼ املعين.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) االدتُاعٞ اإلعالَٞيف ايتاصٜذ  رصاعات 2414583

 A Special Topic in the History of  Social Islamic ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

ٞ 1إثضا٤ خرب٠ ايطايـب بزصاعـ١ ايتـاصٜذ     ٞ ًا ٚايتـاصٜذ  اإلعـالَٞ خصٛصـ   الدتُـاع اإلْغـاْٞ   االدتُـاع

ــًا َــٔ خــالٍ   ــاصعَُٛ ــ٘ صــ١ً  اختٝ ــات   َٛضــٛع ي باجملتُعــات اإلعــال١َٝ خصٛصــًا َٛضــٛعات ايف٦

، ٚرصاعتٗا بؾهٌ َعُل َٔ قبـٌ ايطًبـ١ ٚبتٛدٝـ٘    االدتُاع١ٝ ٚايك٣ٛ ايفاع١ً يف اجملتُع اإلعالَٞ

 املزصؼ َٚعضف١ فًػ ايكغِ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) ًٞعامل اإلعالَيد١ٝ ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚاـاص 2414584

 External & Internal Trade in the Muslim 

World 

ــابل  ــب ايغــــــ ; املتطًــــــ

(2414437) 
رصاع١ ايعالقات ايتذاص١ٜ بني بالر ايعضب ٚايعامل اـاصدٞ قبٌ اإلعالّ، َٛقف اإلعالّ َٔ ايتذاص٠، أْـٛاع  

١ ٚايبشض١ٜ ٚايٓٗض١ٜ ٚطضم ايكٛافـٌ. تٓعـِٝ ايتذـاص٠:    ايتذاصات ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ طضم ايتذاص٠ ايربٜ

اـاْات ٚاحملطات ٚاآلثاص املرتتب١ ع٢ً سضن١ ايهؾٛفات اؾػضافٝـ١ ٚايجـٛص٠ ايصـٓاع١ٝ عًـ٢ ػـاص٠      

 ايعامل اإلعالَٞ، ٚايػظٚ االقتصارٟ األٚصٚبٞ يًعامل اإلعالَٞ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ االقتصار اإلعالَٞ 2414585

 An Introduction to the History of Islamic and 

Economic  

ــابل:   ــب ايغــــــ املتطًــــــ

(2414436) 
ٜٗزف ٖشا املغام إىل إثضا٤ خربات ايطايب املعضف١ٝ ظٛاْب ايتاصٜذ االقتصارٟ اإلعالَٞ َٔ خالٍ رصاعـ١  

تطـٛصٙ،  املٛضٛعات املتص١ً مبًه١ٝ األصض، ٚايطضا٥ب ٚأعايٝب اؾبا١ٜ، ٚرصاع١ اإلقطاع ايعغهضٟ ٚ

ٚرصاع١ ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ ٚاملغايو ٚايطـضم ايتذاصٜـ١، ٚرصاعـ١ اؿـضف ٚاألصـٓاف ٚاألٚقـاف       

  ٚاألسباؼ ٚايٓعاّ ايٓكزٟ ٚاملايٞ، عرب ايتاصٜذ اإلعالَٞ.

 

 عاعات َعتُز٠( 4) تاصٜذ  ايفضم اإلعال١َٝ 2414586

 History of Islamic sects (:2414332املتطًب ايغابل) 

 تبشح ٖشٙ املار٠ يف املٛضٛعات ايتاي١ٝ:

ظٗٛص ايفضم يف اجملتُع اإلعالَٞ. ايعٛاٌَ اـاصد١ٝ يف ْؾأ٠ ايفضم. اؿضنات ايز١ٜٝٓ/ايغٝاعـ١ٝ هلـشٙ ايفـضم.    

  رٚص ايفضم يف ايفهض ٚايفًغف١ اإلعال١َٝ. تكِٝٝ عاّ يًُار٠.

 


