
 وصــــــف مواد البكالوريوس قسم

  التاريـــــــــــــخ

  
  : متطلب الجامعة االختياري-
   

 ) ساعات معتمدة٣(           االسالميةالحضارة  ٠٢١٠١٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
سالمية، ثم التعريف بمظاهر     والمدنية والتراث، وإبراز معنى الحضارة اال      والثقافة في تعريف الحضارة     تبحث

 هذه الحـضارة علـى   تأثير المسلمين في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية ومدى         حضارة
  . الحضارات االخرى خاصة الحضارة االوروبية

  
  : متطلب الكلية االجباري-٢
   

  ) ساعات معتمده٣(           لدراسة التاريخ مدخل  ٠٢١٠٣٢٣

  )ال يوجد ( السابقالمتطلب
 من حيث معناه وفائدته وأهميته، وارتباطه ببقية العلوم وخاصة االنسانية ثـم  التاريخ هذه المادة في علم    تبحث

 من التـاريخ    أمثلةركز على كتابة التاريخ عند االمم وتفسيره، مع         ت للنظريات والمدارس التاريخية، و    عرضت
  . العربي والعالمي

  
   متطلبات التخصص -٣
                  :اريةاالجب) أ

  ) ساعات معتمدة٣(           الشرق القديمتاريخ  ٠٢٢١١٢٣

  )ال يوجد( ( السابقالمتطلب
 ، المـيالد  قبل المادة في دراسة الحضارات التي ظهرت في الشرق االدنى القديم منذ االلف الرابع               هذه تبحث

الحضارات التي ظهـرت     دراسةباالضافة الى   .  وحضارة بالد ما بين النهرين     ،وبخاصة الحضارة المصرية  
  . وسيتم التركيز على الجوانب الحضاريه.في بالد الشام

  
  ) ساعات معتمدة٣(         العرب قبل االسالم تاريخ  ٠٢٢١٣٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
 قبل االسالم منذ االلف االول قبل الميالد وحتى ظهور االسـالم، وبيـان              العرب هذه المادة في تاريخ      تبحث
أو فـي  ) اليمن ( الجنوبية الذي لعبته الكيانات العربية القديمة سواء كان في الجزيرة العربية          حضاريالالدور  

 التي ظهرت خارج حدود شـبه الجزيـرة         الكياناتالمناطق األخرى من شبه الجزيرة العربية، باالضافة إلى         
  .ية والدينية قبيل ظهور االسالم  واألقتصادية واالجتماعالسياسيةوسيتم التركيز على أوضاع العرب . العربية

  
  
  



  ) ساعات معتمدة٣(       عصر الرسول والراشدين تاريخ  ٠٢٢٢١٢٣

  ) ١٧٠٢٢١٣: (  السابق المتطلب
  الرسـول تنظيمات) قيام الدولة( الدعوة في الفترة المكية والفترة المدنية    :  في عصر الرسالة   المادة هذه   تبحث

 النظـام اإلداري،    الفتـوح، تأسيس الخالفة وتطورها، حركـة      : نالراشدو. ، االسالم وقوى المعارضة   )ص(
  ).وآثارهاالفتنة أسبابها ( التيارات المؤثرة في العصر الراشدي 

  
  ) ساعات معتمدة٣(     )هـ١٣٢-٤١( الدولة االموية تاريخ  ٠٢٢٢٢٢٣

  ) ١٧٠٢٢٢١: (  السابق المتطلب
فة، استمرار حركة الفتوح، التطور اإلداري، الحياة       تطور مؤسسة الخال  : اآلتية هذه المادة في المفردات      تبحث

  .العباسية واالقتصادية والعمرانية، حركات المعارضة وانتقال السلطة الى االسرة االجتماعية
   

  ) ساعات معتمدة٣(    )هـ٤٢٢-٩١( المغرب واألندلس تاريخ  ٠٢٢٢٣٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
 والسياسية واالقتصادية عقب فتح كل من بالد المغرب واالندلس، والتي           اعيةاالجتم هذه المادة في البنية      تبحث
 االشارة الى أصول السكان وتطوراتهم خاصـة فـي بـالد    مع بقرطبة، بعصر الوالة وعصر اإلمارة     تتعلق

لبة  االنفصالية فيه، والتي أدت الى قيام الدويالت المستقله ، كدولة األغا           الحركاتالمغرب العربي عند ظهور     
 ذلك علـى    وانعكاس المغرب األدنى، والرستميين في المغرب األوسط، واألدارسة في المغرب األقصى،            في

  .  بعد استتباب األمن واالستقراراالندلسيةويتم التركيز على مسيرة الحضارة . أوضاع األندلس فيما بعد
  

  ) ساعات معتمدة٣(       أوروبا في العصور الوسطى تاريخ  ٠٢٢٦١٢٣

  ) اليوجد: (  السابق بالمتطل
 التي شكلت تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، وهي التراث اليونـاني          الرئيسية هذه المادة في األسس      تبحث

 متميـزة ثم يتناول الظروف التي ساهمت في ظهور حضارة         .  الجرمانية، الديانة المسيحية   الغاراتالروماني،  
 الدينية ودور الكنيـسة  للتطورات مع الروماني، ثم تتعرض    في شمال أوروبا نتيجة لتمازج العنصر الجرماني      

 الدينية، التطورات اإلقتـصادية واإلقطـاع،الثروة       اإلصالحاتحركة  . والصراع بين السلطة الدينية والزمنية    
ظهور الممالك األوروبية اإلقتصادية ، و ظهور الممالك القوميـة          .  وتجزئتها شارلمان امبرطورية   راعية،الز

  . بها أوروبا حتى منتصف القرن الرابع عشر مرت التي
  

  ) ساعات معتمدة٣(           البحث التاريخيمنهج  ٢٣٠٢٣١٦

  )١٧٠٢٢٢١(  السابق المتطلب
 لخطـوات   نظريـة ثم دراسة   . أو تطور الكتابة التاريخية ومناهجها    ) تاريخ التأريخ ( تتعلق بـ    مفاهيم توضيح

 وعمـل الخطـط،     الموضـوعات، لبحث من حيث تحديـد      منهج البحث التاريخي المتضمنه خطوات القيام با      
هذا إلى جانـب    .  التاريخية مع التوثيق   والكتابةواالطالع على المصادر، ودراسة الروايات ونقدها وتحليلها ،         

 فيها،  والرواياتليتمكن الطالب من فهم مصادره        هذه الخطوات    منالتركيز على التدريب العملي لكل خطوة       
  .بدقة

  
  
  



  ) معتمدةساعات ٣(     هـ٣٣٤-١٣٢ الدولة العباسية من ريختا  ٠٢٣٣١٢٣

  )١٧٠٢٢٢٢( السابق المتطلب
 وواليـة  الخالفـة ثم العباسيون واتجاهاتهم العامـة،  .  المادة في الدعوة العباسية، الحركة والمبادئ  هذه تبحث
 بداية  . ذلك على الدولة    األتراك وآثر  ادخال . الخالفة والجيش  .العالقات الخارجية .  التطورات االدارية  .العهد

  .ظهور اإلمارات
  .نشأة التجارة، توسع الزراعة والملكيات والضياع: االقتصادية التطورات
  .ثورة الزنج، حركة القرامطة واإلسماعيلية: االجتماعية الثورات

  
  ) معتمدةساعات ٣(  )    هـ ٧- ٤( العالم االسالمي من القرن تاريخ  ٠٢٣٣٢٢٣

  ) ١٧٠٢٣٣١: (  السابق المتطلب
  وظهور الدولة السلجوقية وأهـم مؤسـساتها       .قيام الدولة البويهية  :  التالية   الموضوعات هذه المادة في     تبحث

ـ  الخامس والسادس  ين في القرن  العباسيةبحث في اوضاع الخالفة     تو ، واهم تنظيماتها وموقفها من االنقسام،       ه
 والفها من الغزو الفرنجي وخـصوصا ال بـوري          بحث في قيام الدول االتابكية، وموق     ت و الخارجي،والغزو  
 ثم البحث في تاريخ المشرق االسالمي واهم الدول التي أسست           مؤسساتها قيام الدوله االيوبية واهم      ثمزنكي    

  . الغزنوية، الدولة الغورية، الدولة الخوارزميةالدولهفيه وخصوصا 
  
 

 

  ) معتمدةساعات ٣(           عصر المماليك  تاريخ  ٠٢٣٣٥٢٣

  ) اليوجد: (  السابق لمتطلبا
 ، ودخول المماليك في خدمـة الدولـة االيوبيـة         ،مصادر دراسة تاريخ المماليك   :  يلي فيما هذه المادة      تبحث

 . فيـه   واالدارة المملوكية  ، العصر هذا في مصر وبالد الشام خالل       الرئيسية  والعسكريةوالتطورات السياسية   
 فـي   خاصةنة ، الجيش، االقطاع، المخلفات الحضارية لهذا العصر         السلط:  المؤسسات التالية    بحث في كما ت 

  . األخرىالعمارة وبعض الفنون االسالمية
  

  ) معتمدةساعات ٣(     )النشأة والمؤسسات( العثمانية الدولة  ٣٣٧٠٢٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
اريخها السياسي، ونظمهـا االداريـة    الدولة العثمانية وتوسعها، وت  ونشأة هذه المادة في أصل العثمانيين       تبحث

 مع التركيز   العثمانية والقانونية، كما تبحث في المجتمع العثماني والبنية االقتصادية للدولة           والعسكريةوالمالية  
  . على الوطن العربي 

  
  ) ساعات معتمده٣(      )١٩١٨-١٥١٦( العرب الحديث تاريخ  ٠٢٣٥١٢٣

  )ال يوجد( السابق المتطلب
 التهديدات البرتغالية للمغرب األقـصى      ،)م١٥٢٠-١٤٥٠( ما بين    العربي الوطن: دة فيما يلي   الما هذه تبحث

ـ  بقاء : آنذاك والعالم العربي    ة العثماني لسيطرة الحمالت االسبانية، ا   الخليج،وبلدان    وعمـان  صى المغرب األق
والدينية، الثورات والفتن، موقف     واالجتماعية   االقتصاديةخارج السيطرة العثمانية، االدارة العثمانية، االحوال       

 السعودية االولى، المماليك في العراق ومصر، أنظمة الحكـم فـي المغـرب ،               الدولةالعرب من العثمانين،    
 غـراض التي جـاءت خدمـة لأل      في عهد التنظيمات     العربيالعالم  وتبحث في   .  الزيديون في اليمن   االشراف



 االفـالس   ، االقتصادي التدهور .يم واالدارة والشؤون العسكرية    ومحاكاة الغرب في االقتصاد والتعل     ،العسكرية
 على كل أجزاء العـالم      التدريجيةالتوسع االوروبي وسيطرتهم    وتبحث في   .  البدايات النيابية والحزبية   .المالي

  . ١٩١٨-١٨٣٠  ما بينالعربي في الفترة الواقعة
  

  )مدة معتساعات ٣(       م١٩٠٠-١٥٠٠ العالم الحديث تاريخ  ٠٢٣٧١٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
  :  هذه المادة فيما يليتبحث
-١٦١٨ الحروب الدينية، حرب الثالثين      أبان وتحطم الوحدة الدينية ألوروبا        الكاثوليكية على الكينسة    الثورة
). ١٧،  ١٦( االقتصادية واالجتماعية في أوروبا خالل القـرنين         التطورات. ١٦٤٨ ومعاهدة وستفالية    ١٦٤٨

التقـدم  . بروسيااإلمبراطوريتان الروسية والنمساوية ومملكة       . فرنسا، انكلترا، هولنده  : أوروبامة غرب   زعا
كما تشمل الثورة   . عصر االستنارة في القرن الثامن عشر     .  والسابع عشر  عشرالعلمي خالل القرنين السادس     

، التطوات الـسياسية  ١٨٣٠-١٨١٥بي  االورو والمحفل والنتائج، مؤتمر فينا     والمجريات  االسباب: الفرنسية  
انتصار البرجوازية واالتجاهـات اللبراليـة فـي    .  وأهميتها١٨٤٨، وثورات عام   ١٨٤٨-١٨١٥في اوروبا   

الحركات القومية والطريق الى الوحـدتين      .  الرجعية والمحافظة وسط أوروبا    العناصرغرب اوروبا وانتصار    
 الليبرالية، المدراس   الفكريةقدم الصناعي، التقدم العلمي، التطورات       وااليطالية، الثورة الصناعية، الت    االلمانية

   . االستعماريالتنافس : ١٩١٤-١٨٧٠التطورات السياسية . االشتركية
  

  ) معتمدهساعات ٣(           االسالمية النظم  ٠٢٤٣٧٢٣

  )ال يوجد (السابق المتطلب
 الثالثة األولى   القرونية في الدولة االسالمية في       المادة في أهم النظم السياسية واالقتصادية واالدار       هذه تبحث

  .للهجرة باعتبارها فترة وحدة المجتمع السياسية
 ذلك مسألة   في الخالفة وتطورها العملي، واآلراء النظرية ألهم الفرق االسالمية المعارضة، بما            نشأة فيتناول

  .لهجرياوالية العهد، وتغلب الجند على منصب الخالفة أواسط القرن الثالث 
 وموظفيهـا   نـشأتها  عن فرض الضرائب وأنواعها، وملكية األراضي، ثم النظم االدارية، الدواوين            يتحدث ثم

  .وإدارتها، ومنصب الوزارة
  
 

  ) ساعات معتمده٣(           االردن المعاصرتاريخ  ٠٢٤٥٣٢٣

  )ال يوجد (السابق المتطلب
 ، منذ نشأة إمارة     االردناالجتماعية، واالدارية في    تطورات التاريخية، واالقتصادية، و   ال المادة في    هذه تبحث

، ودور  ١٩٤٦ اعالن الملكية عام     بعد والتطورات خالل عهد االنتداب البريطاني، ومعرفة التطورات         ،األردن
الفلسطينية، ودور االردن فـي حـرب       – حسين، والعالقة االردنية     الملكاألردن في القضايا القومية في عهد       

، وعودة الحيـاة     ٩٠/١٩٩١، باالضافة الى الموقف من حرب الخليج      ١٩٧٣ تشرينب  ، وحر ١٩٦٧حزيران  
  ).٢٠٠٥-١٩٩٩( في عهد الملك عبد الثاني المجاالت في االردن، ثم التطورات في جميع الديمقراطية

  
  
  
  



  )معتمدة ساعات ٣(           المعاصر  العرب تاريخ  ٠٢٤٥٤٢٣

  ) ١٧٠٢٣٥١: (  السابق المتطلب
 والعالم العربي ما بـين الحـربين،        ، عن العالم العربي منذ أوائل هذا القرن       لمحة: دة فيما يلي     هذه الما  تبحث

 والمعاهدات مع الدول المحتلـة والمنتدبـة     ، والحزبية ،البرلمانية والحياة   ،المسلح والنضال     ،السياسيالتطور  
. بين وقضية سلخ لواء االسكندرونه     االقتصادي والثقافي واالجتماعي ما بين الحر      التطور. ودساتير المعاهدات 

.  الجامعة العربيـة وقيام . العربي خالل الحرب العالمية الثانية وموقف العرب من الحلفاء ودول المحور     العالم
 واالنقالبات العسكرية، التوسـع الكبيـر فـي         ،الفلسطينية والقضية   ،العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية     

  .  والحرب الباردة، واالحالف، النشاط االجنبي، مشاريع الرعاية االجتماعيةتوسعدي،  النمو االقتصا،التعليم
  

  ) ساعات معتمدة٣(           المعاصر العالم تاريخ  ٠٢٤٧٦٢٣

  ) ١٧٠٢٣٧١: (  السابق المتطلب
، التطـورات  ١٩٣٩-١٩١٩ السالم في باريس، عصبة االمم، العالم ما بين مؤتمر:  هذه المادة فيما يلي تبحث

، ١٩٣٩-١٩٣٣التأكيد على االزمات السياسية واالقتـصادية الكبـرى     .  في اوروبا وخارجها   الهامةلسياسية  ا
 في االتحاد السوفياتي، العسكرية الشموليالفاشستية في ايطاليا، الحكم   . ظهور االنظمة الكلية النازية في المانيا     

ير المباشرة، العالم بعد الحرب العالمية الثانية، هيئة         وغ المباشرةأسبابها  :  والحرب العالمية الثانية   .في اليابان 
 معـسكرين  التحرر في العالم وتصفية االمبراطوريات االستعمارية، انقسام العالم الـى    حركات: االمم المتحدة 

 العدوان الثالثي على فلسطين، علىالعدوان الصهيوني : االزمات السياسية الكبرى. وظهور كتلة عدم االنحياز   
  ..……لحرب الكورية الفيتنامية، الخمصر، ا

  
  )معتمدة ساعات ٣(         العربي   الوطن جغرافية  ٠٥٤٨٣٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
 وفي ضوء هذه الدراسة يتم      . واالقتصادية في الوطن العربي    ، البشرية والموارد ، عامة للمعالم الطبيعية   دراسة
  . من خاللها الشخصية الجغرافية لكل إقليم العربي الى وحدات إقليمية تدرس الوطنتقسيم 

  
  ) ساعة معتمدة٣٠(                : االختيارية) ب
  

  ) معتمدةساعات ٣(     واألسواق عند العرب قبل اإلسالمالتجارة  ٢١٤٠٢٢٣

  )ال يوجد( السابق المتطلب
قبل الميالد وحتـى     منذ االلف االول     ، في الجزيرة العربية قبل اإلسالم     واألسواق هذه المادة في التجارة      تبحث
 تهدف الـى    كما وبيان الدور الذي لعبه العرب في هذا الجانب منذ فترة مبكرة،             ، السابع الميالدي  القرنبداية  

والعالم الشرقي  ) األوروبي (الغربيبيان أثر الموقع الجغرافي المتميز لجزيرة العرب كحلقة وصل بين العالم            
  ).الهند والصين(
  

  ) معتمدهساعات ٣(           لفاطميةا الدولة تاريخ  ٠٢٣٣٣٢٣

  )ال يوجد (السابق المتطلب
 ، الـسرية  اإلسـماعيلية  وتطورها إلى نشوء الدعوة      اإلسماعيلية ظهور فكرة    ، هذه المادة بدايات التشيع    تبحث

  . الدعوة بإقامة الدولة الفاطمية في المغربرجالنجاح و



 ثم المصرية بعـد انتقـال الدولـة         ،العلنية المغربية  والدعوة في المرحلة     الدولة،  اإلسماعيلية الحديث عن    ثم
  . والتطورات التي لحقت ذلك، ونشأة الوزارة الفاطمية، إلى مصرالفاطمية
، ) الـشرفية  اإلسـماعيلية ( في الدولة والدعوة ، الدروز، الدعوة النزارية         والسياسية االنشقاق الدينية    حركات
  .الفاطميةالوزراء، الخطر الصليبي، ونهاية الدولة  الدعوة الطيبيه، ثم مرحلة الضعف، تسلط حركة

  
  ) معتمدةساعات ٣(     الميالدي الفرنجة حتى القرن الثالث عشر غزو  ٠٢٣٣٤٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
 ثم تتعرض لخلفية الحروب الصليبية بما في ذلك تطور فكرة الحرب            ، الفترة هذه هذه المادة في مصادر      تبحث
 وجـدت فـي     التياألوضاع الدينية واالجتماعية واالقتصادية     . والتصور الغربي عن االسالم    المسيحيينعند  

 الحادي / القرن الخامس الهجريفيوضع العالم تبحث في بعد ذلك . أوروبا عشية قيام الحملة الصليبية االولى
 االسالمي الفعلق ورد  على الشرالصليبية الحملة     وتتابععشر الميالدي، ومن ثم تأسيس مملكة بيت المقدس،         

 ونور الدين زنكي وصالح الدين      زنكيعليها مع التركيز على حركة المقاومة االسالمية في عهد عماد الدين            
ثـم يتنـاول العالقـات الـسياسية واالقتـصادية          . م١٢٩١االيوبي وفي فترة المماليك حتى سقوط عكا عام         

ئج غزو الفرنجة على مدن العـالم االسـالمي والعـالم     في المشرق، ونتاوالفرنجةواالجتماعية بين المسلمين  
  .الغربي

  
  ) ساعات معتمده٣(   هـالسابع العربي من القرن الخامس حتى القرن المغرب  ٠٢٣٣٦٢٣

  )ال يوجد( السابق المتطلب
 مع منذ القرن الخامس وقيام دولة المرابطين في موريتانيا ابتداء من سنة المغرب هذه المادة في اوضاع   تبحث
 ثم  واالقتصاديةم وبيان ابرز المؤسسات السياسية والنظم االجتماعية        ١١٤٧/هـ٥٤٧م وحتى   ١٠٥٦/هـ٤٤٨

  .عوامل انهيار الدولة
م وسـيطرتها علـى     ١٢٦٩/هـ٦٦٨ وحتى سنة    ١١٣٠/هـ٥٢٥منذ  ) المؤمنبنو عبد   ( دولة الموحدين    قيام

  :وانهيارها، ثم انقسام المغرب الى السياسية والعسكرية واالقتصادية، تنظيماتهاالمغرب، ثم دراسة 
  .م١٤٦٥/هـ٨٧٠ –م ١٢٤٤/هـ٦٤٣) في المغرب( المرينيون دولة
  .م١٥٧٤/هـ ٩٨٢ –م ١٢٢٩/هـ٦٢٧)  طرابلسالجزائر،في تونس، شرق ( الحفصيون دولة
  .م١٥٥٤/ هـ٩٦١ –م ١٢٣٦/ هـ٦٣٣ الجزائر بنو عبد الواد في غرب دولة

  
  ) معتمدهساعات ٣(             االسالميةالفرق  ٠٢٣٣٨٢٣

  )اليوجد: (  السابقالمتطلب
  : التاليةالموضوعات هذه المادة في تبحث
. السياسية لهذه الفرق  /الحركات الدينية .  الخارجية في نشأة الفرق    العوامل.  الفرق في المجتمع اإلسالمي    ظهور

  .تقييم عام للمادة.  الفكر والفلسفة اإلسالميةفيدور الفرق 
  

  ) ساعات معتمدة٣(      والكشوف الجغرافية  النهضة عصر  ٠٢٣٦٢٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
 عشر الرابع أهم التغيرات الحضارية التي حدثت في اوروبا في عصر النهضة من القرن       في  المادة هذه تبحث

ركيـز   الفن ، الكنيسة مع الت     االنسانية،ظهور المدن، الحياة الفكرية، الحركة      : حتى القرن السابع عشر، مثل      



 يتناول الكشوف الجغرافية كمظهـر مـن مظـاهر          ثم. ومن ثم ظهور هذه التغيرات في أوروبا      . على ايطاليا 
  .التوسع في عصر النهضة 

  
  ) ساعات معتمده٣(            يونكسيالمور ٠٢٣٦٣٢٣

 والملكةيال   غرناطه العلنية والسرية، موقف الملكين الكاثوليكيين فرديناند وايزاب        تسليم هذه المادة معاهدة     تبحث
 المسلمين وتهجيرهم من قبل     تنصيرخوانا المعتوهة والملك شارل االول وفيليب الثاني والثالث من المسلمين،           

  .ومحاكمتهمالسلطة الحاكمه، مالحقة محاكم التفتيش للمسلمين 
  

  ) ساعات معتمدة٣(    م١٩٠٠-١٥٠٠ العربي الحديث من المغرب  ٠٢٣٦٤٢٣

   )اليوجد: (  السابق المتطلب
 العربي مع نهاية القرن الخامس عشر، الغزو االوروبي للسواحل المغربية،           المغرب هذه المادة اوضاع     تبحث

 واالسـرة  المراديـة  في الحوزة العثمانية، حكم الدايات في الجزائر وحكم البايات في تونس االسـرة              الدخول
-١٦٦٦ واالسـرة العلويـة   ١٦٦٦-١٥٠٠الحسينية، واسرة القرامنلي في ليبيا، االسرة السعدية في مراكش   

، والحماية الفرنـسية    ١٩١٤-١٨٣١ الجزائرية   الوطنية والمقاومة   ١٨٣٠احتالل الفرنسيين للجزائر    . ١٩١٢
  .١٩١٢ على مراكش سنة الفرنسية والحماية ١٩١٤-١٨٨١على تونس 

  
  ) ساعات معتمدة٣(                 امريكا الجنوبية/ امريكا الشماليةتاريخ  ٠٢٣٧٢٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
 االكتشافات الجغرافية حتى بدايـة القـرن        منذ السياسية واالقتصادية    الشمالية هذه المادة أحوال أمريكا      تبحث

.  األوسطوالشرق التركيز على الثورة األمريكية، تحليل العالقات التي تربط بين الواليات المتحدة    معالعشرين  
 ستركز على النواحي االقتـصادية      وإنماون مقصورة على الناحية السياسية فقط،       والعالقات في مجملها لن تك    

 السياسية واالقتصادية، منذ االكتشافات الجغرافية      والوسطىكما وتبحث في احوال امريكا الجنوبية       . والثقافية  
. لية فـي البرازيـل     التركيز على السياسة االسبانية في القارة والسياسة البرتغا        معحتى بداية القرن العشرين     

  . االستقالل الوطنية في القارة وتكوين دول امريكا الالتينية الحديثةوحركات
  

  ) ساعات معتمده٣(      جنوبي الصحراء  االسالم في افريقياتاريخ  ٠٢٣٧٤٢٣

  )ال يوجد( السابق المتطلب
  . االفريقي وافريقية جنوب الصحراء الشمال التجارية وغيرها بين الصالت
مملكة غانه ، مملكة مالي ، سلطنة       ) م١٥-١١ما بين القرن    (  اسالمية   كياناتنتشار االسالم وظهور     ا بدايات
  .والبرنوالكانم 

  .  ، بالد الهوسا صنغايدولة ) بعد القرن الخامس عشر(
م ، حركات اإلصالح والتحرير،     ١٨ دولة الفوالنيين وحركة الجهاد في القرن        إفريقيا، والتبشير في    االستعمار

  . الدول المعاصرة قيام
  

  ) ساعات معتمده٣(      اإلسالم في جنوب شرق آسيا تاريخ  ٠٢٣٧٥٢٣

  )ال يوجد( السابق المتطلب
 مملكـة  وتأسيس ١٥بدايات االسالم في ملقا في القرن       .  سومطرة   والعلماء، االسالم عن طريق التجار      دخول

  . جزيرة بورنيو الىجزيرة ملقا وجاوه ثم ملقا االسالمية، وانتشار االسالم الى اجزاء اخرى من شبه 



وتوسـيع هيمنـتهم    ) م١٦٤١(  م ، استيالء الهولنديين على ملقا       ١٦ القرن   مطلع البرتغال على ملقا     استيالء
  . الهولنديون على التجارة والتبشير تركيز. التجارية في جاوة وسومطرة والجزر االندونيسية 

  .والتوسع التجاري البريطاني والسيطرة على الماليو ) م١٧٩٥(  االنجليز على ملقا استيالء
وقيـام دولتـي   ) . ١٩٥٠-١٩٤٥( الثورة الوطنيـة  .  الوطني في اندونيسيا   الوعينمو  .  اتحاد الماليو  تكوين

  .وماليزيااندونيسيا 
  
  

  ) ساعات معتمدة٣(       الهند الحديث / الصينتاريخ  ٠٢٣٨٠٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
البرتغـاليون  . الغزو االوروبي للهند منذ القـرن الـسادس عـشر         :  التالية الموضوعاتالمادة في    هذه   تبحث

 البريطانيـة   الـسيطرة ،  ١٨٥٧ واالنكليز والفرنسيون، سيطرة شركة الهند البريطانية حتى سنة          والهولنديون
اما عـن الـصين   . ١٩٤٧ حتى سنة الهنديةالحكومية المباشرة على الهند، حركة االستقالل والتحرر الوطني   

، التدخل  )١٩١١-١٦٤٤) (تشنغ(، واالسرة المنشورية    )١٦٤٤-١٣٦٨(اسرة منغ الحاكمة    : فتبحث فيما يلي  
حركات االصالح الـصينية،    ) ١٨٩٥-١٨٩٤اليابانية  -، الحرب الصينية  )١٩١١-١٨٣٨(الغربي في الصين    

 والحزب) كيومنتانغ(ني الشعبي   الصراع بين الحزب الوط   . ، وحكومة سن يات سن    ١٩١١ الجمهوريةاعالن  
  .١٩٤٩الشيوعي، انتصار الشيوعية وقيام جمهورية الصين الشعبية سنة 

  
  ) ساعات معتمده٣(           ملوك الطوائفتاريخ  ٠٢٣٨١٢٣

  )ال يوجد( السابق المتطلب
لة بني نصر  الممتده من سقوط الخالفة االموية في االندلس الى قيام دوالطوائف هذه المادة في قيام دول   تبحث

 باألسـبان  بعـضهم    ةعاناستو ، دول الطوائف الى دويالت متنازعه     سام في مملكة غرناطة، وانق    ) االحمر بني(
 المسلمين مما ادى الى     بجانبالى   ثم الموحدين الذين عبروا الى االندلس ووقفوا         ،والبعض االخر بالمرابطين  

 إحـدى  وقد بلغ تعداد هذه الدويالت ما يقـارب          تالية،متاطالة بقاء المسلمين في اسبانيا اكثر من ثالثة قرون          
 وإخراج األندلس مما جعل االسبان يطمعون في السيطرة على كل          ،وخسارتهموعشرين دويله انتهت بتقلصهم     

 .المسلمين منها
 

  )  ساعات معتمده٣(             السالجقة  ٠٢٣٨٢٢٣

، الـنظم الـسياسية،   ةيس الدولـة الـسلجوقي  ، تأس اإلسالمي دخولهم للعالم    السالجقة، أصول هذه المادة    تبحث
، اإلسالمي على العالم وآثارها، دور المرأة في العصر السلجوقي للسالجقة واالقتصادية والثقافية    واالجتماعية،

  .هـ٤٩٠-٤٤٧في الفترة ما بين 
  

  ) ساعات معتمدة٣(           فلسطين المعاصرتاريخ  ٠٢٣٨٣٢٣

  )ال يوجد: ( السابقالمتطلب
 في الحرب العالمية االولـى، ووعـد        وفلسطين الصهيونية في فلسطين،     األطماع:  يليمادة فيما    هذه ال  تبحث

 الحركـة   ، البريطاني، السياسة البريطانية في فلسطين     االنتداب) ١٩٢٠-١٩١٧(بلفور، واالحتالل البريطاني    
، تقـسيم   ١٩٣٨-١٩٣٦، وثـورة    ١٩٢٩بة البراق   ه ١٩٢٠، انتفاضة   )١٩٤٨-١٩٢٠(الوطنية الفلسطينية   

، ١٩٥٦، وحدة الضفتين، العدوان االسرائيلي على مصر        ١٩٤٩-١٩٤٧ اليهودية   - العربية الحربفلسطين،  
 االسرائيلي للبنان الغزو، ١٩٧٣، العمل الفدائي الفلسطيني، حرب رمضان     ١٩٦٧ اإلسرائيلية-الحرب العربية 



، ١٩٩٣، اتفاقية اوسـلو     ١٩٩١مدريد   مؤتمر، مؤتمرات القمة العربية والقضية الفلسطينية،       ١٩٨٢،  ١٩٧٨
  .٢٠٠٥-٢٠٠٠ األقصىانتفاضة 

  
  ) معتمدةساعات ٣(           في الغرباالسالم  ٠٢٣٨٤٢٣

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
 الـبالد   تلـك  إلى أوروبا وأمريكا، معاملة المسلمين في تلك البالد، أوضاع المـسلمين فـي               المسلمين هجرة

  .وامريكايا وبلجيكا ومشاكلهم خاصة في فرنسا وألمان
  

  ) ساعات معتمدة٣(         العالم االسالمي المعاصرقضايا  ٠٢٣٨٦٢٣

  )اليوجد( السابق المتطلب
 واتـساع   الميـاه الحدود ،االقليات الدينية والعرقيه واللغوية، شـح        :  المادة في الموضوعات التالية    هذه تبحث

.  والتجاذب بينها والبحث عن الشرعية     الدين،القومية،  الوطنية،  . فقدان االمن الغذائي، البطالة والفقر    . التصحر
االحتالل االجنبـي   . األمية وقلة المهارات  .  البعض الى العنف   لجوء. تعثر الديمقراطية وغياب سيادة القانون    

  . ضعف البحث العلمي وانحسار دور اللغة العربية.  الالجئون-العراق-فلسطين: العربيةلبعض اقطار البالد 
  ) ساعات معتمدة٣(     في الوطن العربيالحديثه  االصالح كاتحر  ٢٣٠٢٤٥٢

  ) اليوجد: (  السابق المتطلب
عوامل النهضة الفكريـة    .  عند العرب بين القرن العاشر والقرن العشرين       الفكرية هذه المادة في الحياة      تبحث
 في الفترة   العرباعية عند   ثم دراسة االتجاهات الدينية والسياسية واالجتم     .  في القرن التاسع عشر    العربعند  

  .المذكورة 
  ) ساعات معتمده٣(        االسالمية في العصور اليهود  ٠٢٤٥٥٢٣

  )ال يوجد (السابق المتطلب
  : المادة في الموضوعات التاليةهذه تبحث

. االسـالم موقف اليهود مـن     . عربالوجود اليهودي في بالد ال    .  على اليهود عبر التاريخ    الداله المصطلحات
 خـارج الجزيـرة     اليهـود . طور العالقات االسالمية اليهودية، من الجدل الى القتال، اشهر الوقائع         مراحل ت 
  .والصهيونيةاليهودية . اليهود في مصر، وفي المغرب، وفي االندلس. العربية

  
  ) معتمدهساعات ٣(           والروماناليونان آثار  ٠٣٣٢٢٢٣

  )ال يوجد( السابق المتطلب
 بـشكل   القديم وتأثرهم بحضارات الشرق االدنى      ،اليونان والرومان وحضارتهم  /غريق وتاريخ اال  اثار دراسة

 التـي تعتبـر ام االبجـديات        االبجديـة حيث اقتبسوا من سورية الطبيعية      ،عام واقليم بالد الشام بشكل خاص     
فـي  ) سينيةوالمي) المنووية( من حضارة بحر ايجه وكريت       الدراسةوتبدأ  . االوربية بل ابجديات العالم بأسره      

والحضارة االتروسـكية التـي سـبقت الحـضارة         .  بالنسبة الى بالد اليونان      الهلنستيةاليونان الى الحضارة    
 منجـزات  اهمويتضمن المساق . اليونانية / اقتبست الكثير منها وخاصة من الحضارة االغريقية التيالرومانية  

ويغطي المساق الفتـرة الزمنيـة      . ضارة االنسانية   اليونان والرومان التاريخية والحضارية وتأثيرهم على الح      
  ).القرن الخامس الميالدي تقريبا ( البيزنطي العصرالممتدة من بداية العصور الكالسيكية وحتى بداية 

  
  
  


