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قسم التاريخ
كلية االداب
الجامعة االردنيـــــــة
الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في
قسم التاريخ
البكالوريوس في التاريخ
اسم الدرجة العلمية الدقيق ) بالعربية(:
B.A. Hisotry
اسم الدرجة العلمية الدقيق )باالنجليزية(:
مكونات الخطــة:
أ-
تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في التاريخ من ) (132ساعة معتمدة
موزعة على النحو اآلتــي
الرقم
أوال
ثانيا
ثالثا
المجموع
ب-
-1

نوع المـــادة
متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية
متطلبات التخصص

الساعات المعتمدة
27
24
81
132

نظام الترقيــم:
رموز األقسـام:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

القســم
قسم اللغة العربية وآدابھا
قسم التاريخ
قسم الفلسفه
قسم الجغرافيا
قسم علم االجتماع
قسم الدراسات األدبية والمقارنة
قسم علم النفس
قسم العلوم السياسية
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قسم التاريخ
كلية االداب
الجامعة االردنية
الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
في
التاريخ
أوالً  :متطلبات الجامعة  (27 ) :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي :
أ – المتطلبات االجبارية  (21) :ساعة معتمدة .
ب – المتطلبات االختيارية  (6 ) :ساعة معتمدة
أ – متطلبات الجامعة االجبارية ) (21ساعة معتمدة وتشمل المواد االتية :
الساعات المعتمدة
اسم المادة
رقم المادة
3
 1500100العلوم العسكرية
3
 1501101مھارات االتصال)(1باللغة العربية)(1
3
 1501102مھارات االتصال)(2باللغة العربية)(2
3
 1502101مھارات االتصال)(1باللغةاالنجليزية) (1
3
 1502102مھارات االتصال)(2باللغةاالنجليزية) (2
3
 1902100المھارات الحاسوبية ) (1
3
 2300100التربية الوطنية

المتطلب السابق
-

ب – متطلبات الجامعة االختيارية  (6) :ساعة معتمدة يختارھا الطالب من المواد األتية  ،على
أن تكون جميعا من خارج التخصص .
الساعات المعتمدة المتطلب السابق
اسم المادة
رقم المادة
3
 0342100العلم والمجتمع
3
 0305100البيئة
3
 0401100الثقافة االسالمية
3
 0402100نظام االسالم
3
 2303100المنطق والتفكير الناقد
3
 2305100مدخل الى علم االجتماع
3
 2307100مبادئ علم النفس
3
 2304100جغرافية األردن
3
 2601100أثار االردن
3
 0601100الزراعة المنزلية
3
 0803100مدخل الى علم المكتبات والمعلومات
3
 905100مبادئ في السالمة العامة
3
 1102100الرياضة والصحة
3
 1601101مبادئ االدارة
3
 603100مبادئ تغذية اإلنسان× تغذية اإلنسان
3
 600100الزراعة في االردن
ثانيا ً  :متطلبات الكلية  (21 ) :ساعة معتمدة .
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متطلبات الكلية االجبارية )  ( 24ساعة معتمدة وتشمل المواد األتية :
رقم المادة
2303103
2302103
1703101
2305100
2304101
2307101
2308101
1932102

اسم المادة
فلسفة العلوم االجتماعية واالنسانية
مدخل إلى دراسة التاريخ
حضارات قديمة
مدخل في علم االجتماع
مدخل إلى الجغرافية
األسس النفسية للسلوك االجتماعي
مبادئ العلوم السياسية
مھارات الحاسوب ) (2

الساعات المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3

المتطلب السابق
-

ثالثا :متطلبات التخصص  (81) :ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي :
أ – متطلبات التخصص االجبارية  (54) :ساعة معتمدة وتشمل المواد االتية .
رقم المادة

الساعات
االسبوعية

اسم المادة

نظري

2302211
2302213
2302221
2302222
2302223
2302261
2302316
2302331
2302332
2302335
2302337
2302351
2302371
2302437
2302453
2302454
2302476
2304483

تاريخ الشرق القديم
تاريخ العرب قبل االسالم
تاريخ عصر الرسول والراشدين
تاريخ الدولة االموية 132-41ھـ
تاريخ المغرب واالندلس 422-91ھـ

تاريخ اوروبا في العصور الوسطى
منھج البحث التاريخي
تاريخ الدولة العباسية من 334-132ھـ
تاريخ العالم اإلسالمي من القرن ) 7-4ھـ(
تاريخ عصر المماليك
الدولة العثمانية )النشاة والمؤسسات(
تاريخ العرب الحديث 1918-1516م
تاريخ العالم الحديث 1900-1500م
النظم االسالمية
تاريخ االردن المعاصر
تاريخ العرب المعاصر
تاريخ العالم المعاصر
جغرافية الوطن العربي
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عملي

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المتطلب
السابق

1702213
1702221

1702221
1702222
1702331

1702351
1702371

ب – متطلبات التخصص االختيارية ) ( 27ساعة معتمدة يختارھا الطالب من المواد التالية
الساعات
االسبوعية

رقم المادة

اسم المادة

2302214

التجارة واألسواق عند الع رب قبل
اإلسالم
الدولة الفاطمية
غزو الفرنجة حتى القرن الثالث
عشر الميالدي
المغرب العربي من القرن الخامس
حتى القرن السابع ھـ
الفرق االسالمية
عصر النھضة والكشوف الجغرافية
الموريسكيون
المغرب العربي الحديث من -1500
1900
تاريخ أمريكا الشمالية /أمريكا
الجنوبية
تاريخ االسالم في افريقيا جنوبي
الصحراء
تاريخ االسالم في جنوب شرق آسيا
تاريخ الصين/الھند الحديث
تاريخ ملوك الطوائف
السالجقة
تاريخ فلسطين المعاصر
االسالم في الغرب
قضايا العالم االسالمي المعاصر
حركات االصالح الحديثه في الوطن
العربي
اليھود في العصور االسالمية
آثار اليونان والرومان

نظري

2302333
2302334
2302336
2302338
2302362
2302363
2302364
2302372
2302374
2302375
2302380
2302381
2302382
2302383
2302384
2302386
2302452
2302455
2601322
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عملي

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المتطلب
السابق

وصف المواد
 -1متطلب الجامعة االختياري:

2302101

) 3ساعات معتمدة(

الحضارة االسالمية

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث في تعريف الحضارة والثقافة والمدنية والتراث ،وإبراز معنى الحضارة االسالمية ،ثم التعريف بمظاھر
حضارة المسلمين في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية ومدى تأثير ھذه الحضارة على
الحضارات االخرى خاصة الحضارة االوروبية.
 -2متطلب الكلية االجباري:

2302103

) 3ساعات معتمده(

مدخل لدراسة التاريخ

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في علم التاريخ من حيث معناه وفائدته وأھميته ،وارتباطه ببقية العلوم وخاصة االنسانية ثم
تعرض للنظريات والمدارس التاريخية ،وتركز على كتابة التاريخ عند االمم وتفسيره ،مع أمثلة من التاريخ
العربي والعالمي.
 -3متطلبات التخصص
أ( االجبارية:

2302211

) 54ساعة معتمدة(
) 3ساعات معتمدة(

تاريخ الشرق القديم

المتطلب السابق) )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في دراسة الحضارات التي ظھرت في الشرق االدنى القديم منذ االلف الرابع قبل الميالد،
وبخاصة الحضارة المصرية ،وحضارة بالد ما بين النھرين .باالضافة الى دراسة الحضارات التي ظھرت في
بالد الشام .وسيتم التركيز على الجوانب الحضاريه.

2302213

) 3ساعات معتمدة(

تاريخ العرب قبل االسالم

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في تاريخ العرب قبل االسالم منذ االلف االول قبل الميالد وحتى ظھور االسالم ،وبيان الدور
الحضاري الذي لعبته الكيانات العربية القديمة سواء كان في الجزيرة العربية الجنوبية ) اليمن( أو في المناطق
األخرى من شبه الجزيرة العربية ،باالضافة إلى الكيانات التي ظھرت خارج حدود شبه الجزيرة العربية .وسيتم
التركيز على أوضاع العرب السياسية واألقتصادية واالجتماعية والدينية قبيل ظھور االسالم .

2302221

تاريخ عصر الرسول والراشدين

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق (1702213 ) :
       !)* +(() ' $  %& ( ! " )         :
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2302222

تاريخ الدولة االموية ) 132-41ھـ(

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق (1702221 ) :
تبحث ھذه المادة في المفردات اآلتية :تطور مؤسسة الخالفة ،استمرار حركة الفتوح ،التطور اإلداري ،الحياة
االجتماعية واالقتصادية والعمرانية ،حركات المعارضة وانتقال السلطة الى االسرة العباسية.

5

2302223

تاريخ المغرب واألندلس )422-91ھـ(

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في البنية االجتماعية والسياسية واالقتصادية عقب فتح كل من بالد المغرب واالندلس ،والتي
تتعلق بعصر الوالة وعصر اإلمارة بقرطبة ،مع االشارة الى أصول السكان وتطوراتھم خاصة في بالد
المغرب العربي عند ظھور الحركات االنفصالية فيه ،والتي أدت الى قيام الدويالت المستقله  ،كدولة األغالبة في
الم غرب األدنى ،والرستميين في المغرب األوسط ،واألدارسة في المغرب األقصى ،وانعكاس ذلك على أوضاع
األندلس فيما بعد .ويتم التركيز على مسيرة الحضارة االندلسية بعد استتباب األمن واالستقرار.

2302261

تاريخ أوروبا في العصور الوسطى

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في األسس الرئيسية التي شكلت تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ،وھي التراث اليوناني
الروماني ،الغارات الجرمانية ،الديانة المسيحية .ثم يتناول الظروف التي ساھمت في ظھور حضارة متميزة في
شمال أوروبا نتيجة لتمازج العنصر الجرماني مع الروماني ،ثم تتعرض للتطورات الدينية ودور الكنيسة
والصراع بين السلطة الدينية والزمنية .حركة اإلصالحات الدينية ،التطورات اإلقتصادية واإلقطاع،الثروة
الزراعية ،امبرطورية شارلمان وتجزئتھا .ظھور الممالك األوروبية اإلقتصادية  ،و ظھور الممالك القومية التي
مرت بھا أوروبا حتى منتصف القرن الرابع عشر.

2302316

) 3ساعات معتمدة(

منھج البحث التاريخي

المتطلب السابق ) (1702221
توضيح مفاھيم تتعلق بـ )تاريخ التأريخ( أو تطور الكتابة التاريخية ومناھجھا .ثم دراسة نظرية لخطوات منھج
البحث التاريخي المتضمنه خطوات القيام بالبحث من حيث تحديد الموضوعات ،وعمل الخطط ،واالطالع على
المصادر ،ودراسة الروايات ونقدھا وتحليلھا  ،والكتابة التاريخية مع التوثيق .ھذا إلى جانب التركيز على
التدريب العملي لكل خطوة من ھذه الخطوات ليتمكن الطالب من فھم مصادره والروايات فيھا ،بدقة.

2302331

تاريخ الدولة العباسية من  334-132ھـ

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق )(1702222

تبحث ھذه المادة في الدعوة العباسية ،الحركة والمبادئ .ثم العباسيون واتجاھاتھم العامة ،الخالفة ووالية العھد.
التطورات االدارية .العالقات الخارجية .الخالفة والجيش .ادخال األتراك وآثر ذلك على الدولة .بداية ظھور
اإلمارات.
التطورات االقتصادية :نشأة التجارة ،توسع الزراعة والملكيات والضياع.
الثورات االجتماعية :ثورة الزنج ،حركة القرامطة واإلسماعيلية.

2302332

تاريخ العالم االسالمي من القرن ) 7- 4ھـ(

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق (1702331 ) :
تبحث ھذه المادة في الموضوعات التالية  :قيام الدولة البويھية .وظھور الدولة السلجوقية وأھم مؤسساتھا وتبحث
في اوضاع الخالفة العباسية في القرنين الخامس والسادس ھـ ،واھم تنظيماتھا وموقفھا من االنقسام ،والغزو
الخارجي ،وتبحث في قيام الدول االتابكية ،وموقفھا من الغزو الفرنجي وخصوصا ال بوري وال زنكي ثم قيام
الدوله االيوبية واھم مؤسساتھا ثم البحث في تاريخ المشرق االسالمي واھم الدول التي أسست فيه وخصوصا
الدوله الغزنوية ،الدولة الغورية ،الدولة الخوارزمية.

2302335

) 3ساعات معتمدة(

تاريخ عصر المماليك

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة فيما يلي :مصادر دراسة تاريخ المماليك ،ودخول المماليك في خدمة الدولة االيوبية،
والتطورات السياسية والعسكرية الرئيسية في مصر وبالد الشام خالل ھذا العصر ،واالدارة المملوكية فيه .كما
تبحث في المؤسسات التالية  :السلطنة  ،الجيش ،االقطاع ،المخلفات الحضارية لھذا العصر خاصة في العمارة
وبعض الفنون االسالمية األخرى.

2302337

الدولة العثمانية )النشأة والمؤسسات(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
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) 3ساعات معتمدة(

تبحث ھذه المادة في أصل العثمانيين ونشأة الدولة العثمانية وتوسعھا ،وتاريخھا السياسي ،ونظمھا االدارية
والمالية والعسكرية والقانونية ،كما تبحث في المجتمع العثماني والبنية االقتصادية للدولة العثمانية مع التركيز
على الوطن العربي .

2302351

تاريخ العرب الحديث )(1918-1516

) 3ساعات معتمده(

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة فيما يلي :الوطن العربي ما بين ) 1520-1450م( ،التھديدات البرتغالية للمغرب األقصى
وبلدان الخليج ،الحمالت االسبانية ،السيطرة العثمانية والعالم العربي آنذاك  :بقاء المغرب األقصى وعمان
خارج السيطرة العثمانية ،االدارة العثمانية ،االحوال االقتصادية واالجتماعية والدينية ،الثورات والفتن ،موقف
العرب من العثمانين ،الدولة السعودية االولى ،المماليك في العراق ومصر ،أنظمة الحكم في المغرب ،
االشراف الزيديون في اليمن .وتبحث في العالم العربي في عھد التنظيمات التي جاءت خدمة لألغراض
العسكرية ،ومحاكاة الغرب في االقتصاد والتعليم واالدارة والشؤون العسكرية .التدھور االقتصادي ،االفالس
المالي .البدايات النيابية والحزبية .وتبحث في التوسع االوروبي وسيطرتھم التدريجية على كل أجزاء العالم
العربي في الفترة الواقعة ما بين .1918-1830

2302371

تاريخ العالم الحديث 1900-1500م

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة فيما يلي:
الثورة على الكينسة الكاثوليكية وتحطم الوحدة الدينية ألوروبا أبان الحروب الدينية ،حرب الثالثين -1618
 1648ومعاھدة وستفالية  .1648التطورات االقتصادية واالجتماعية في أوروبا خالل القرنين ) .(17 ،16
زعامة غرب أوروبا :فرنسا ،انكلترا ،ھولنده .اإلمبراطوريتان الروسية والنمساوية ومملكة بروسيا .التقدم
العلمي خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر .عصر االستنارة في القرن الثامن عشر .كما تشمل الثورة
الفرنسية  :االسباب والمجريات والنتائج ،مؤتمر فينا والمحفل االوروبي  ،1830-1815التطوات السياسية في
اوروبا  ،1848-1815وثورات عام  1848وأھميتھا .انتصار البرجوازية واالتجاھات اللبرالية في غرب
اوروبا وانتصار العناصر الرجعية والمحافظة وسط أوروبا .الحركات القومية والطريق الى الوحدتين االلمانية
وااليطالية ،الثورة الصناعية ،التقدم الصناعي ،التقدم العلمي ،التطورات الفكرية الليبرالية ،المدراس االشتركية.
التطورات السياسية  :1914-1870التنافس االستعماري .

2302437

) 3ساعات معتمده(

النظم االسالمية

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في أھم النظم السياسية واالقتصادية واالدارية في الدولة االسالمية في القرون الثالثة األولى
للھجرة باعتبارھا فترة وحدة المجتمع السياسية.
فيتناول نشأة الخالفة وتطورھا العملي ،واآلراء النظرية ألھم الفرق االسالمية المعارضة ،بما في ذلك مسألة
والية العھد ،وتغلب الجند على منصب الخالفة أواسط القرن الثالث الھجري.
ثم يتحدث عن فرض الضرائب وأنواعھا ،وملكية األراضي ،ثم النظم االدارية ،الدواوين نشأتھا وموظفيھا
وإدارتھا ،ومنصب الوزارة.

2302453

) 3ساعات معتمده(

تاريخ االردن المعاصر

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في ال تطورات التاريخية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،واالدارية في االردن  ،منذ نشأة إمارة
األردن ،والتطورات خالل عھد االنتداب البريطاني ،ومعرفة التطورات بعد اعالن الملكية عام  ،1946ودور
األردن في القضايا القومية في عھد الملك حسين ،والعالقة االردنية –الفلسطينية ،ودور االردن في حرب
حزيران  ،1967وحرب تشرين  ،1973باالضافة الى الموقف من حرب الخليج  ،1991 /90وعودة الحياة
الديمقراطية في االردن ،ثم التطورات في جميع المجاالت في عھد الملك عبد الثاني ) .(2005-1999

2302454

) 3ساعات معتمدة(

تاريخ العرب المعاصر

المتطلب السابق (1702351 ) :
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تبحث ھذه المادة فيما يلي  :لمحة عن العالم العربي منذ أوائل ھذا القرن ،والعالم العربي ما بين الحربين،
التطور السياسي ،والنضال المسلح ،والحياة البرلمانية ،والحزبية ،والمعاھدات مع الدول المحتلة والمنتدبة
ودساتير المعاھدات .التطور االقتصادي والثقافي واالجتماعي ما بين الحربين وقضية سلخ لواء االسكندرونه.
العالم العربي خالل الحرب العالمية الثانية وموقف العرب من الحلفاء ودول المحور .وقيام الجامعة العربية.
العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية ،والقضية الفلسطينية ،واالنقالبات العسكرية ،التوسع الكبير في التعليم،
النمو االقتصادي ،توسع مشاريع الرعاية االجتماعية ،النشاط االجنبي ،واالحالف ،والحرب الباردة.

2302476

) 3ساعات معتمدة(

تاريخ العالم المعاصر

المتطلب السابق (1702371 ) :
تبحث ھذه المادة فيما يلي :مؤتمر السالم في باريس ،عصبة االمم ،العالم ما بين  ،1939-1919التطورات
السياسية الھامة في اوروبا وخارجھا .التأكيد على االزمات السياسية واالقتصادية الكبرى  ،1939-1933ظھور
االنظمة الكلية النازية في المانيا .الفاشستية في ايطاليا ،الحكم الشمولي في االتحاد السوفياتي ،العسكرية في
اليابان .والحرب العالمية الثانية :أسبابھا المباشرة وغير المباشرة ،العالم بعد الحرب العالمية الثانية ،ھيئة االمم
المتحدة :حركات التحرر في العالم وتصفية االمبراطوريات االستعمارية ،انقسام العالم الى معسكرين وظھور
كتلة عدم االنحياز .االزمات السياسية الكبرى :العدوان الصھيوني على فلسطين ،العدوان الثالثي على مصر،
الحرب الكورية الفيتنامية ،الخ……..

2305483

) 3ساعات معتمدة(

جغرافية الوطن العربي

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

) 30ساعة معتمدة(

ب( االختيارية:

2302214

التجارة واألسواق عند العرب قبل اإلسالم

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في التجارة واألسواق في الجزيرة العربية قبل اإلسالم ،منذ االلف االول قبل الميالد وحتى
بداية القرن السابع الميالدي ،وبيان الدور الذي لعبه العرب في ھذا الجانب منذ فترة مبكرة ،كما تھدف الى بيان
أثر الموقع الجغرافي المتميز لجزيرة العرب كحلقة وصل بين العالم الغربي )األوروبي( والعالم الشرقي )الھند
والصين(.

2302333

) 3ساعات معتمده(

تاريخ الدولة الفاطمية

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة بدايات التشيع ،ظھور فكرة االسماعيلية وتطورھا إلى نشوء الدعوة االسماعيلية السرية،
ونجاح رجال الدعوة بإقامة الدولة الفاطمية في المغرب.
ثم الحديث عن االسماعيلية ،الدولة والدعوة في المرحلة العلنية المغربية ،ثم المصرية بعد انتقال الدولة الفاطمية
إلى مصر ،والتطورات التي لحقت ذلك ،ونشأة الوزارة الفاطمية.
حركات االنشقاق الدينية والسياسية في الدولة والدعوة  ،الدروز ،الدعوة النزارية )االسماعيلية الشرفية( ،حركة
الدعوة الطيبيه ،ثم مرحلة الضعف ،تسلط الوزراء ،الخطر الصليبي ،ونھاية الدولة الفاطمية.

2302334

غزو الفرنجة حتى القرن الثالث عشر الميالدي

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في مصادر ھذه الفترة ،ثم تتعرض لخلفية الحروب الصليبية بما في ذلك تطور فكرة الحرب
عند المسيحيين والتصور الغربي عن االسالم .األوضاع الدينية واالجتماعية واالقتصادية التي وجدت في
أوروبا عشية قيام الحملة الصليبية االولى .بعد ذلك تبحث في وضع العالم في القرن الخامس الھجري /الحادي
عشر الميالدي ،ومن ثم تأسيس مملكة بيت المقدس ،وتتابع الحملة الصليبية على الشرق ورد الفعل االسالمي
عليھا مع التركيز على حركة المقاومة االسالمية في عھد عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وصالح الدين
االيوبي وفي فترة المماليك حتى سقوط عكا عام 1291م .ثم يتناول العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بين المسلمين والفرنجة في المشرق ،ونتائج غزو الفرنجة على مدن العالم االسالمي والعالم الغربي.
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2302336

المغرب العربي من القرن الخامس حتى القرن السابع ھـ

) 3ساعات معتمده(

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في اوضاع المغرب مع منذ القرن الخامس وقيام دولة المرابطين في موريتانيا ابتداء من سنة
448ھـ1056 /م وحتى 547ھـ1147/م وبيان ابرز المؤسسات السياسية والنظم االجتماعية واالقتصادية ثم
عوامل انھيار الدولة.
قيام دولة الموحدين )بنو عبد المؤمن( منذ 525ھـ 1130 /وحتى سنة 668ھـ1269/م وسيطرتھا على المغرب،
ثم دراسة تنظيماتھا السياسية والعسكرية واالقتصادية ،وانھيارھا ،ثم انقسام المغرب الى:
دولة المرينيون )في المغرب( 643ھـ1244 /م – 870ھـ1465 /م.
دولة الحفصيون )في تونس ،شرق الجزائر ،طرابلس( 627ھـ1229/م – 982ھـ 1574/م.
دولة بنو عبد الواد في غرب الجزائر 633ھـ1236 /م – 961ھـ1554 /م.

2302338

) 3ساعات معتمده(

الفرق االسالمية

المتطلب السابق ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في الموضوعات التالية:
ظھور الفرق في المجتمع اإلسالمي .العوامل الخارجية في نشأة الفرق .الحركات الدينية/السياسية لھذه الفرق.
دور الفرق في الفكر والفلسفة اإلسالمية .تقييم عام للمادة.

2302362

عصر النھضة والكشوف الجغرافية

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في أھم التغيرات الحضارية التي حدثت في اوروبا في عصر النھضة من القرن الرابع عشر
حتى القرن السابع عشر ،مثل  :ظھور المدن ،الحياة الفكرية ،الحركة االنسانية ،الفن  ،الكنيسة مع التركيز على
ايطاليا .ومن ثم ظھور ھذه التغيرات في أوروبا .ثم يتناول الكشوف الجغرافية كمظھر من مظاھر التوسع في
عصر النھضة .

) 3ساعات معتمده(

 2302363الموريسكيون

تبحث ھذه المادة معاھدة تسليم غرناطه العلنية والسرية ،موقف الملكين الكاثوليكيين فرديناند وايزابيال والملكة
خوانا المعتوھة والملك شارل االول وفيليب الثاني والثالث من المسلمين ،تنصير المسلمين وتھجيرھم من قبل
السلطة الحاكمه ،مالحقة محاكم التفتيش للمسلمين ومحاكمتھم.

2302364

المغرب العربي الحديث من 1900-1500م

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة اوضاع المغرب العربي مع نھاية القرن الخامس عشر ،الغزو االوروبي للسواحل المغربية،
الدخول في الحوزة العثمانية ،حكم الدايات في الجزائر وحكم البايات في تونس االسرة المرادية واالسرة
الحسينية ،واسرة القرامنلي في ليبيا ،االسرة السعدية في مراكش  1666-1500واالسرة العلوية .1912-1666
احتالل الفرنسيين للجزائر  1830والمقاومة الوطنية الجزائرية  ،1914-1831والحماية الفرنسية على تونس
 1914-1881والحماية الفرنسية على مراكش سنة .1912

2302372

تاريخ امريكا الشمالية/امريكا الجنوبية

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة أحوال أمريكا الشمالية السياسية واالقتصادية منذ االكتشافات الجغرافية حتى بداية القرن
العشرين مع التركيز على الثورة األمريكية ،تحليل العالقات التي تربط بين الواليات المتحدة والشرق األوسط.
والعالقات في مجملھا لن تكون مقصورة على الناحية السياسية فقط ،وإنما ستركز على النواحي االقتصادية
والثقافية  .كما وتبحث في احوال امريكا الجنوبية والوسطى السياسية واالقتصادية ،منذ االكتشافات الجغرافية
حتى بداية القرن العشرين مع التركيز على السياسة االسبانية في القارة والسياسة البرتغالية في البرازيل.
وحركات االستقالل الوطنية في القارة وتكوين دول امريكا الالتينية الحديثة.

2302374

تاريخ االسالم في افريقيا جنوبي الصحراء

المتطلب السابق )ال يوجد(
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) 3ساعات معتمده(

الصالت التجارية وغيرھا بين الشمال االفريقي وافريقية جنوب الصحراء .
بدايات انتشار االسالم وظھور كيانات اسالمية ) ما بين القرن 15-11م( مملكة غانه  ،مملكة مالي  ،سلطنة
الكانم والبرنو.
)بعد القرن الخامس عشر( دولة صنغاي  ،بالد الھوسا .
االستعمار والتبشير في إفريقيا ،دولة الفوالنيين وحركة الجھاد في القرن 18م  ،حركات اإلصالح والتحرير،
قيام الدول المعاصرة .

2302375

تاريخ اإلسالم في جنوب شرق آسيا

) 3ساعات معتمده(

المتطلب السابق )ال يوجد(
دخول االسالم عن طريق التجار والعلماء ،سومطرة  .بدايات االسالم في ملقا في القرن  15وتأسيس مملكة ملقا
االسالمية ،وانتشار االسالم الى اجزاء اخرى من شبه جزيرة ملقا وجاوه ثم الى جزيرة بورنيو .
استيالء البرتغال على ملقا مطلع القرن 16م  ،استيالء الھولنديين على ملقا ) 1641م( وتوسيع ھيمنتھم
التجارية في جاوة وسومطرة والجزر االندونيسية  .تركيز الھولنديون على التجارة والتبشير .
استيالء االنجليز على ملقا ) 1795م( والتوسع التجاري البريطاني والسيطرة على الماليو .
تكوين اتحاد الماليو .نمو الوعي الوطني في اندونيسيا .الثورة الوطنية )  . (1950-1945وقيام دولتي اندونيسيا
وماليزيا.

2302380

) 3ساعات معتمدة(

تاريخ الصين/الھند الحديث

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في الموضوعات التالية :الغزو االوروبي للھند منذ القرن السادس عشر .البرتغاليون
والھولنديون واالنكليز والفرنسيون ،سيطرة شركة الھند البريطانية حتى سنة  ،1857السيطرة البريطانية
الحكومية المباشرة على الھند ،حركة االستقالل والتحرر الوطني الھندية حتى سنة  .1947اما عن الصين
فتبحث فيما يلي :اسرة منغ الحاكمة ) ،(1644-1368واالسرة المنشورية )تشنغ( )  ،(1911-1644التدخل
الغربي في الصين ) ،(1911-1838الحرب الصينية-اليابانية  (1895-1894حركات االصالح الصينية ،اعالن
الجمھورية  ،1911وحكومة سن يات سن .الصراع بين الحزب الوطني الشعبي )كيومنتانغ( والحزب الشيوعي،
انتصار الشيوعية وقيام جمھورية الصين الشعبية سنة .1949

2302381

) 3ساعات معتمده(

تاريخ ملوك الطوائف

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في قيام دول الطوائف الممتده من سقوط الخالفة االموية في االندلس الى قيام دولة بني نصر
)بني االحمر( في مملكة غرناطة ،وانقسام دول الطوائف الى دويالت متنازعه ،واستعانة بعضھم باالسبان
والبعض االخر بالمرابطين ،ثم الموحدين الذين عبروا الى االندلس ووقفوا الى بجانب المسلمين مما ادى الى
اطالة بقاء المسلمين في اسبانيا اكثر من ثالثة قرون متتالية ،وقد بلغ تعداد ھذه الدويالت ما يقارب احدى
وعشرين دويله انتھت بتقلصھم وخسارتھم ،مما جعل االسبان يطمعون في السيطرة على كل االندلس واخراج
المسلمين منھا.

2302382

) 3ساعات معتمده(

السالجقة

تبحث ھذه المادة اصول السالجقة ،دخولھم للعالم االسالمي ،تأسيس الدولة السلجوقية ،النظم السياسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية والثقافية للسالجقه ،دور المرأة في العصر السلجوقي واثارھا على العالم االسالمي،
في الفترة ما بين 490-447ھـ.

2302383

) 3ساعات معتمدة(

تاريخ فلسطين المعاصر

المتطلب السابق) :ال يوجد(
تبحث ھذه المادة فيما يلي :االطماع الصھيونية في فلسطين ،وفلسطين في الحرب العالمية االولى ،ووعد
بلفور ،واالحتالل البريطاني )  (1920-1917االنتداب البريطاني ،السياسة البريطانية في فلسطين ،الحركة
الوطنية الفلسطينية )  ،(1948-1920انتفاضة  1920ھبة البراق  ،1929وثورة  ،1938-1936تقسيم فلسطين،
الحرب العربية -اليھودية  ،1949-1947وحدة الضفتين ،العدوان االسرائيلي على مصر  ،1956الحرب
العربية-االسرائيلية  ،1967العمل الفدائي الفلسطيني ،حرب رمضان  ،1973الغزو االسرائيلي للبنان ،1978
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 ،1982مؤتمرات القمة العربية والقضية الفلسطينية ،مؤتمر مدريد  ،1991اتفاقية اوسلو  ،1993انتفاضة
االقصى .2005-2000

2302384

) 3ساعات معتمدة(

االسالم في الغرب

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
ھجرة المسلمين إلى أوروبا وأمريكا ،معاملة المسلمين في تلك البالد ،أوضاع المسلمين في تلك البالد ومشاكلھم
خاصة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وامريكا.

2302386

قضايا العالم االسالمي المعاصر

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق )اليوجد(
تبحث ھذه المادة في الموضوعات التالية :الحدود ،االقليات الدينية والعرقيه واللغوية ،شح المياه واتساع
التصحر .فقدان االمن الغذائي ،البطالة والفقر .الوطنية ،القومية ،الدين ،والتجاذب بينھا والبحث عن الشرعية.
تعثر الديمقراطية وغياب سيادة القانون .لجوء البعض الى العنف .األمية وقلة المھارات .االحتالل االجنبي
لبعض اقطار البالد العربية :فلسطين-العراق -الالجئون .ضعف البحث العلمي وانحسار دور اللغة العربية.

2302452

حركات االصالح الحديثه في الوطن العربي

) 3ساعات معتمدة(

المتطلب السابق  ) :اليوجد(
تبحث ھذه المادة في الحياة الفكرية عند العرب بين القرن العاشر والقرن العشرين .عوامل النھضة الفكرية عند
العرب في القرن التاسع عشر .ثم دراسة االتجاھات الدينية والسياسية واالجتماعية عند العرب في الفترة
المذكورة .

2302455

) 3ساعات معتمده(

اليھود في العصور االسالمية

المتطلب السابق )ال يوجد(
تبحث ھذه المادة في الموضوعات التالية:
المصطلحات الداله على اليھود عبر التاريخ .الوجود اليھودي في بالد العرب .موقف اليھود من االسالم.
مراحل تطور العالقات االسالمية اليھودية ،من الجدل الى القتال ،اشھر الوقائع .اليھود خارج الجزيرة العربية.
اليھود في مصر ،وفي المغرب ،وفي االندلس .اليھودية والصھيونية.

2303322

) 3ساعات معتمده(

آثار اليونان والرومان

المتطلب السابق )ال يوجد(
دراسة اثار وتاريخ االغريق/اليونان والرومان وحضارتھم ،وتأثرھم بحضارات الشرق االدنى القديم بشكل عام
واقليم بالد الشام بشكل خاص،حيث اقتبسوا من سورية الطبيعية االبجدية التي تعتبر ام االبجديات االوربية بل
ابجديات العالم بأسره  .وتبدأ الدراسة من حضارة بحر ايجه وكريت )المنووية( والميسينية( في اليونان الى
الحضارة الھلنستية بالنسبة الى بالد اليونان  .والحضارة االتروسكية التي سبقت الحضارة الرومانية التي
اقتبست الكثير منھا وخاصة من الحضارة االغريقية/اليونانية  .ويتضمن المساق اھم منجزات اليونان والرومان
التاريخية والحضارية وتأثيرھم على الحضارة االنسانية  .ويغطي المساق الفترة الزمنية الممتدة من بداية
العصور الكالسيكية وحتى بداية العصر البيزنطي )القرن الخامس الميالدي تقريبا (.
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