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  قسم التاريخ 

  ا�دابكلية 

  الجامعة ا�ردنيـــــــة
  
  

  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 
  قسم التاريخ 

  
  

  البكالوريوس في التاريخ    ):ربيةبالع( اسم الدرجة العلمية الدقيق 
  B.A. Hisotry  ):با�نجليزية(اسم الدرجة العلمية الدقيق 

  

  :مكونات الخطــة  -أ
س��اعة معتم��دة ) 132(البك��الوريوس ف��ي الت��اريخ م��ن لدرج��ة تتك��ون الخط��ة الدراس��ية   

        موزعة على النحو ا�تــي
  

  الساعات المعتمدة  نوع المـــادة  الرقم

  27  ات الجامعةمتطلب  أو"

  24  متطلبات الكلية  ثانيا

  81  متطلبات التخصص  ثالثا

  132    المجموع

  

  :نظام الترقيــم  -ب
  :رموز ا&قسـام - 1
  

  القســم  الرقم

   وآدابھا قسم اللغة العربية  1

  قسم التاريخ  2

  قسم الفلسفه  3

  الجغرافيا قسم  4
  قسم علم ا"جتماع  5

  رنة والمقا ا0دبيةالدراسات  قسم  6

  قسم علم النفس  7

  العلوم السياسيةقسم   8
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  قسم التاريخ

  ا�دابكلية 

  الجامعة ا�ردنية 

  
  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس 

  في 
  التاريخ

  : ساعة معتمدة موزعة على النحو ا(تي ) 27: ( متطلبات الجامعة : أو�ً 

  .ساعة معتمدة ) 21: (المتطلبات ا�جبارية  –أ 
  ساعة معتمدة ) 6: (المتطلبات ا�ختيارية  – ب
  
  : ساعة معتمدة وتشمل المواد ا�تية ) 21(متطلبات الجامعة ا�جبارية  –أ 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

  -  3  العلوم العسكرية  1500100
  -  3  )1(باللغة العربية)1(مھارات ا"تصال  1501101

  -  3  )2(باللغة العربية)2(ارات ا"تصالمھ  1501102
  -  3  )1(باللغةا"نجليزية)1(مھارات ا"تصال  1502101
  -  3  )2(باللغةا"نجليزية)2(مھارات ا"تصال  1502102
  -  3  ) 1(المھارات الحاسوبية   1902100
  -  3  التربية الوطنية  2300100

  
تارھا الطالب من المواد ا&تية ، على  ساعة معتمدة يخ) 6: (متطلبات الجامعة ا�ختيارية  –ب 

  .أن تكون جميعا من خارج التخصص 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

  -  3  العلم والمجتمع  0342100
  -  3  البيئة   0305100
  -  3  الثقافة ا"س5مية   0401100

  -  3  نظام ا"س5م  0402100
  -  3  ناقدالمنطق والتفكير ال  2303100
  -  3  مدخل الى علم ا"جتماع  2305100
  -  3  مبادئ علم النفس  2307100
  -  3  جغرافية ا0ردن  2304100
  -  3  أثار ا"ردن  2601100
  -  3  الزراعة المنزلية   0601100
  -  3  مدخل الى علم المكتبات والمعلومات   0803100
  -  3  مبادئ في الس5مة العامة  905100
  -  3  والصحة  الرياضة  1102100
  -  3  مبادئ ا"دارة   1601101
  -  3  تغذية ا;نسان× ا;نسانمبادئ تغذية   603100

  -  3  الزراعة في ا"ردن  600100
  

  .ساعة معتمدة ) 21: (متطلبات الكلية : ثانياً 
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  : ساعة معتمدة وتشمل المواد ا&تية )  24( متطلبات الكلية ا�جبارية 
  

  المتطلب السابق  لساعات المعتمدةا  اسم المادة  رقم المادة

  -  3  فلسفة العلوم ا"جتماعية وا"نسانية  2303103
  -  3  مدخل إلى دراسة التاريخ  2302103
  -  3  حضارات قديمة   1703101
  -  3  في علم ا"جتماع مدخل  2305100
  -  3  الجغرافية إلىمدخل   2304101
  -  3  ا0سس النفسية للسلوك ا"جتماعي  2307101

  -  3  مبادئ العلوم السياسية  2308101
  -  3  )2(مھارات الحاسوب   1932102

  
  

  : ساعة معتمدة موزعة على النحو ا�تي ) 81: (متطلبات التخصص : ثالثا

  .ساعة معتمدة وتشمل المواد ا�تية ) 54: (متطلبات التخصص ا�جبارية  –أ 
  

  اسم المادة  رقم المادة
الساعات 
  ا�سبوعية

الساعات 
  مدةالمعت

المتطلب 
  السابق

  عملي   نظري 

  3      تاريخ الشرق القديم  2302211

  3      تاريخ العرب قبل ا"س5م  2302213

 1702213 3      تاريخ عصر الرسول والراشدين  2302221

 1702221 3      ھـ132-41تاريخ الدولة ا"موية  2302222

  3      ھـ422-91دلس نتاريخ المغرب وا" 2302223

  3      تاريخ اوروبا في العصور الوسطى 2302261

 1702221 3      منھج البحث التاريخي 2302316

 1702222 3      ھـ334-132من تاريخ الدولة العباسية  2302331

 1702331 3      ) ھـ 7-4(من القرن  تاريخ العالم ا;س5مي 2302332

  3      تاريخ عصر المماليك 2302335

  3      )النشاة والمؤسسات( نيةالدولة العثما 2302337

  3      م1918-1516تاريخ العرب الحديث  2302351

  3      م1900-1500تاريخ العالم الحديث  2302371

  3      النظم ا"س5مية  2302437

  3      المعاصرتاريخ ا"ردن  2302453

 1702351 3       المعاصرتاريخ العرب  2302454

 1702371 3      المعاصرتاريخ العالم  2302476

  3      جغرافية الوطن العربي 2304483
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  ساعة معتمدة يختارھا الطالب من المواد التالية )    27(متطلبات التخصص ا�ختيارية  –ب 

  

  اسم المادة  رقم المادة
الساعات 
  ا�سبوعية

الساعات 
  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  عملي   نظري 

رب قب��ل التج��ارة وا0س��واق عن��د الع��  2302214
  ا;س5م

    3    

   3      الفاطميةالدولة  2302333
حت���ى الق���رن الثال���ث غ���زو الفرنج���ة  2302334

  عشر المي5دي
    3   

المغ��رب العرب��ي م��ن الق��رن الخ��امس   2302336
  حتى القرن السابع ھـ

    3    

   3      الفرق ا"س5مية  2302338
   3      عصر النھضة والكشوف الجغرافية  2302362

          موريسكيونال  2302363
-1500المغرب العربي الحديث م�ن   2302364

1900  
        

أمريك�����ا / ت�����اريخ أمريك�����ا الش�����مالية 2302372
  الجنوبية

    3   

ت���اريخ ا"س���5م ف���ي افريقي���ا جن���وبي   2302374
  الصحراء

    3   

   3      جنوب شرق آسيا  ا"س5م في تاريخ 2302375
   3      الھند الحديث/تاريخ الصين 2302380
   3      تاريخ ملوك الطوائف 2302381
   3      الس5جقة 2302382
    3      تاريخ فلسطين المعاصر  2302383
    3      ا"س5م في الغرب  2302384

   3      قضايا العالم ا"س5مي المعاصر 2302386
في الوطن  الحديثه ركات ا"ص5حح 2302452

   العربي
    3   

    3      اليھود في العصور ا"س5مية  2302455
   3      اليونان والرومان  آثار 2601322
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  وصف المواد
  :متطلب الجامعة ا�ختياري -1
   

 )ساعات معتمدة 3(          ا�س8مية الحضارة  2302101
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

والمدنية والتراث، وإبراز معنى الحضارة ا"س5مية، ث�م التعري�ف بمظ�اھر  والثقافةفي تعريف الحضارة  تبحث
ھ�ذه الحض�ارة عل�ى  ت�أثيرالمسلمين ف�ي المي�ادين السياس�ية وا"قتص�ادية وا"جتماعي�ة والفكري�ة وم�دى  ضارةح

  . الحضارات ا"خرى خاصة الحضارة ا"وروبية
  
  :متطلب الكلية ا�جباري -2

   
  )ساعات معتمده 3(          لدراسة التاريخ  مدخل  2302103

  )� يوجد(السابق  المتطلب

من حيث معناه وفائدت�ه وأھميت�ه، وارتباط�ه ببقي�ة العل�وم وخاص�ة ا"نس�انية ث�م  التاريخفي علم ھذه المادة  تبحث
م�ن الت�اريخ  أمثل�ةرك�ز عل�ى كتاب�ة الت�اريخ عن�د ا"م�م وتفس�يره، م�ع تللنظريات والمدارس التاريخية، و عرضت

  . العربي والعالمي
  
  متطلبات التخصص  -3

  )ةساعة معتمد 54(                :ا�جبارية) أ

  
  )ساعات معتمدة 3(          الشرق القديم تاريخ  2302211

  )� يوجد( (السابق المتطلب

 ،المي5د قبلالمادة في دراسة الحضارات التي ظھرت في الشرق ا"دنى القديم منذ ا"لف الرابع  ھذه تبحث
لتي ظھرت في الحضارات ا دراسةبا"ضافة الى . وحضارة ب5د ما بين النھرين ،وبخاصة الحضارة المصرية

  .وسيتم التركيز على الجوانب الحضاريه .ب5د الشام

  
  )ساعات معتمدة 3(        العرب قبل ا�س8م  تاريخ  2302213

  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

قبل ا"س5م منذ ا"لف ا"ول قبل المي5د وحتى ظھور ا"س5م، وبيان ال�دور  العربھذه المادة في تاريخ  تبحث
أو في المن�اطق ) اليمن(  الجنوبيةلعبته الكيانات العربية القديمة سواء كان في الجزيرة العربية  الذي الحضاري

وسيتم . التي ظھرت خارج حدود شبه الجزيرة العربية الكياناتا0خرى من شبه الجزيرة العربية، با"ضافة إلى 
  .ة قبيل ظھور ا"س5م وا0قتصادية وا"جتماعية والديني السياسيةالتركيز على أوضاع العرب 

  

  )ساعات معتمدة 3(      عصر الرسول والراشدين  تاريخ  2302221
  ) 1702213: ( السابق  المتطلب

����  ���	
����� �������� ���� ��� : ������� 
������� ������ 
������ ��� 
������ )������� !���" ($���%&� '������ )(( !)��*� +

�,-�.�� /�"� .1��2���� :3�� 4��5� �6�7 +�	-�8�� ��)+9�����  :�2���� ��.�� �� 
�;<�� $�-����� +:-��=� !�%&�� ) �&����

 �>?���@�	-�;A�.(  

  

  )ساعات معتمدة 3(      )ھـ132-41(الدولة ا�موية  تاريخ  2302222
  ) 1702221: ( السابق  المتطلب

حرك�ة الفت�وح، التط�ور ا;داري، الحي�اة  تطور مؤسسة الخ5فة، اس�تمرار: ا�تيةھذه المادة في المفردات  تبحث
  .العباسيةوا"قتصادية والعمرانية، حركات المعارضة وانتقال السلطة الى ا"سرة  ا"جتماعية
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  )ساعات معتمدة 3(    )ھـ422-91(المغرب وا&ندلس  تاريخ  2302223
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

اسية وا"قتصادية عقب فتح كل من ب5د المغ�رب وا"ن�دلس، والت�ي والسي ا"جتماعيةھذه المادة في البنية  تبحث
ا"ش��ارة ال��ى أص��ول الس��كان وتط��وراتھم خاص��ة ف��ي ب��5د  م��ع بقرطب��ة،بعص��ر ال��و"ة وعص��ر ا;م��ارة   تتعل��ق

 فيا"نفصالية فيه، والتي أدت الى قيام الدوي5ت المستقله ، كدولة ا0غالبة  الحركاتالمغرب العربي عند ظھور 
ذلك على أوضاع  وانعكاسغرب ا0دنى، والرستميين في المغرب ا0وسط، وا0دارسة في المغرب ا0قصى، الم

  . بعد استتباب ا0من وا"ستقرار ا"ندلسيةويتم التركيز على مسيرة الحضارة . ا0ندلس فيما بعد
  

  )ساعات معتمدة 3(      أوروبا في العصور الوسطى  تاريخ  2302261
  ) �يوجد(  :السابق  المتطلب

التي شكلت ت�اريخ أوروب�ا ف�ي العص�ور الوس�طى، وھ�ي الت�راث اليون�اني  الرئيسيةھذه المادة في ا0سس  تبحث
في  متميزةثم يتناول الظروف التي ساھمت في ظھور حضارة . الجرمانية، الديانة المسيحية الغاراتالروماني، 

الديني��ة ودور الكنيس��ة  للتط��وراتني، ث��م تتع��رض ش��مال أوروب��ا نتيج��ة لتم��ازج العنص��ر الجرم��اني م��ع الروم��ا
الديني��ة، التط��ورات ا;قتص��ادية وا;قط��اع،الثروة  ا;ص��5حاتحرك��ة . والص��راع ب��ين الس��لطة الديني��ة والزمني��ة

 التيظھور الممالك ا0وروبية ا;قتصادية ، و ظھور الممالك القومية . وتجزئتھا شارلمانامبرطورية  راعية،الز
  . حتى منتصف القرن الرابع عشر مرت بھا أوروبا

  
  )ساعات معتمدة 3(          البحث التاريخي منھج  2302316

  )1702221( السابق  المتطلب

لخط�وات م�نھج  نظري�ةثم دراسة . أو تطور الكتابة التاريخية ومناھجھا) تاريخ التأريخ(تتعلق بـ  مفاھيم توضيح
وعمل الخطط، وا"ط5ع على  الموضوعات،ث تحديد البحث التاريخي المتضمنه خطوات القيام بالبحث من حي

ھ��ذا إل�ى جان��ب التركي�ز عل��ى . التاريخي�ة م��ع التوثي�ق والكتاب��ةالمص�ادر، ودراس��ة الرواي�ات ونق��دھا وتحليلھ�ا ، 
  .فيھا، بدقة والرواياتليتمكن الطالب من فھم مصادره  ھذه الخطوات  منالتدريب العملي لكل خطوة 

  
  )معتمدة ساعات 3(    ھـ 334-132لعباسية من الدولة ا تاريخ  2302331

  )1702222(السابق  المتطلب

 .وو"ية العھد الخ5فةثم العباسيون واتجاھاتھم العامة، . المادة في الدعوة العباسية، الحركة والمبادئ ھذه تبحث
بداي�ة ظھ�ور  .ول�ةا0ت�راك وآث�ر ذل�ك عل�ى الد ادخال .الخ5فة والجيش .الع5قات الخارجية. التطورات ا"دارية

  .ا;مارات
  .نشأة التجارة، توسع الزراعة والملكيات والضياع: ا"قتصادية التطورات

  .ثورة الزنج، حركة القرامطة وا;سماعيلية: ا"جتماعية الثورات

  
  )معتمدة ساعات 3(  )    ھـ 7- 4(العالم ا�س8مي من القرن  تاريخ  2302332

  ) 1702331: ( السابق  المتطلب

بحث تو وظھور الدولة السلجوقية وأھم مؤسساتھا .قيام الدولة البويھية: التالية  الموضوعاتھذه المادة في  ثتبح
، واھ�م تنظيماتھ�ا وموقفھ�ا م�ن ا"نقس�ام، والغ�زو ھ�ـ الخامس والس�ادس ينفي القرن العباسيةفي اوضاع الخ5فة 

قيام  ثمزنكي   والالفرنجي وخصوصا ال بوري  بحث في قيام الدول ا"تابكية، وموقفھا من الغزوتو الخارجي،
ثم البحث في تاريخ المشرق ا"س5مي واھم ال�دول الت�ي أسس�ت في�ه وخصوص�ا  مؤسساتھاالدوله ا"يوبية واھم 

  .الغزنوية، الدولة الغورية، الدولة الخوارزمية الدوله

  
  )معتمدة ساعات 3(          عصر المماليك   تاريخ  2302335

  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

 ،ودخ��ول الممالي��ك ف��ي خدم��ة الدول��ة ا"يوبي��ة ،مص��ادر دراس��ة ت��اريخ الممالي��ك: يل��ي فيم��اھ��ذه الم��ادة   تبح��ث
كما  .فيه وا"دارة المملوكية ،العصر ھذافي مصر وب5د الشام خ5ل  الرئيسية  والعسكريةوالتطورات السياسية 

في العمارة  خاصةقطاع، المخلفات الحضارية لھذا العصر السلطنة ، الجيش، ا": المؤسسات التالية  بحث فيت
  .ا0خرى وبعض الفنون ا"س5مية

  

  )معتمدة ساعات 3(      )النشأة والمؤسسات(العثمانية  الدولة  2302337
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب



  7  

  

، ونظمھ�ا ا"داري�ة الدول�ة العثماني�ة وتوس�عھا، وتاريخھ�ا السياس�ي ونش�أةھذه الم�ادة ف�ي أص�ل العثم�انيين  تبحث
م�ع التركي�ز  العثماني�ةوالقانونية، كما تبحث في المجتمع العثماني والبنية ا"قتص�ادية للدول�ة  والعسكريةوالمالية 

  . على الوطن العربي 
  

  )ساعات معتمده 3(      )1918-1516(العرب الحديث  تاريخ  2302351
  )� يوجد(السابق  المتطلب

التھدي�دات البرتغالي�ة للمغ�رب ا0قص�ى  ،)م1520-1450(م�ا ب�ين  العرب�ي ل�وطنا: الم�ادة فيم�ا يل�ي ھ�ذه تبحث
وعم�ان  ص�ىالمغ�رب ا0ق بق�اء:  آن�ذاكوالع�الم العرب�ي  ةالعثماني� لس�يطرةالحم�5ت ا"س�بانية، ا الخل�يج،وبلدان 

رات والف�تن، موق�ف وا"جتماعية والدينية، الث�و ا"قتصاديةخارج السيطرة العثمانية، ا"دارة العثمانية، ا"حوال 
الس��عودية ا"ول��ى، الممالي��ك ف��ي الع��راق ومص��ر، أنظم��ة الحك��م ف��ي المغ��رب ،  الدول��ةالع��رب م��ن العثم��انين، 

 غ��راضالت��ي ج��اءت خدم��ة لQف��ي عھ��د التنظيم��ات  العرب��يالع��الم وتبح��ث ف��ي . الزي��ديون ف��ي ال��يمن ا"ش��راف
ا"ف�5س  ،ا"قتص�ادي الت�دھور .لش�ؤون العس�كريةومحاكاة الغرب في ا"قتصاد والتعل�يم وا"دارة وا ،العسكرية

عل�ى ك�ل أج�زاء الع�الم  التدريجي�ةالتوس�ع ا"وروب�ي وس�يطرتھم وتبح�ث ف�ي . البدايات النيابية والحزبية .المالي
  . 1918-1830 ما بين العربي في الفترة الواقعة

  

  )معتمدة ساعات 3(       م1900-1500العالم الحديث  تاريخ  2302371
  ) �يوجد: ( لسابق ا المتطلب

  : ھذه المادة فيما يلي تبحث
-1618الح�روب الديني�ة، ح�رب الث5ث�ين  أب�انوتحط�م الوح�دة الديني�ة 0وروب�ا   الكاثوليكيةعلى الكينسة  الثورة
). 17، 16(ا"قتص��ادية وا"جتماعي��ة ف��ي أوروب��ا خ��5ل الق��رنين  التط��ورات. 1648ومعاھ��دة وس��تفالية  1648

التق��دم . بروس�ياا;مبراطوريت�ان الروس��ية والنمس�اوية ومملك��ة  . فرنس�ا، انكلت��را، ھولن�ده :أوروب��ازعام�ة غ�رب 
كم�ا تش�مل الث�ورة . عصر ا"ستنارة في الق�رن الث�امن عش�ر. والسابع عشر عشرالعلمي خ5ل القرنين السادس 

التطوات السياسية في ، 1830-1815ا"وروبي  والمحفلوالنتائج، مؤتمر فينا  والمجريات  ا"سباب: الفرنسية 
انتص��ار البرجوازي��ة وا"تجاھ��ات اللبرالي��ة ف��ي غ��رب . وأھميتھ��ا 1848، وث��ورات ع��ام 1848-1815اوروب��ا 

 ا"لماني�ةالحركات القومية والطريق الى الوح�دتين . الرجعية والمحافظة وسط أوروبا العناصراوروبا وانتصار 
. الليبرالية، المدراس ا"شتركية الفكريةلتقدم العلمي، التطورات وا"يطالية، الثورة الصناعية، التقدم الصناعي، ا

  .  ا"ستعماريالتنافس : 1914-1870التطورات السياسية 

  

  )معتمده ساعات 3(        ا�س8مية  النظم  2302437
  )� يوجد( السابق المتطلب

الث5ث�ة ا0ول�ى  الق�رون"س5مية ف�ي المادة في أھم النظم السياسية وا"قتصادية وا"دارية في الدولة ا ھذه تبحث
  .للھجرة باعتبارھا فترة وحدة المجتمع السياسية

ذل�ك مس�ألة  ف�يالخ5فة وتطورھا العملي، وا�راء النظرية 0ھم الفرق ا"س�5مية المعارض�ة، بم�ا  نشأة فيتناول
  .الھجريو"ية العھد، وتغلب الجند على منصب الخ5فة أواسط القرن الثالث 

وموظفيھ�ا  نش�أتھاع�ن ف�رض الض�رائب وأنواعھ�ا، وملكي�ة ا0راض�ي، ث�م ال�نظم ا"داري�ة، ال�دواوين  ثيتح�د ثم
  .وإدارتھا، ومنصب الوزارة

  

  )ساعات معتمده 3(          ا�ردن المعاصر تاريخ  2302453
  )� يوجد( السابق المتطلب

، من�ذ نش�أة إم�ارة  ا"ردنتطورات التاريخية، وا"قتصادية، وا"جتماعي�ة، وا"داري�ة ف�ي الالمادة في  ھذه تبحث
، ودور 1946اع�5ن الملكي�ة ع�ام  بع�دوالتطورات خ5ل عھد ا"نتداب البريطاني، ومعرفة التطورات  ،ا0ردن

ر ا"ردن ف��ي ح��رب الفلس��طينية، ودو–حس��ين، والع5ق��ة ا"ردني��ة  المل��كا0ردن ف��ي القض��ايا القومي��ة ف��ي عھ��د 
، وع��ودة الحي��اة  90/1991، با"ض��افة ال��ى الموق�ف م��ن ح��رب الخل�يج1973 تش�رين، وح��رب 1967حزي�ران 

  ).2005-1999(في عھد الملك عبد الثاني  المجا"تفي ا"ردن، ثم التطورات في جميع  الديمقراطية
  
  
  

  )معتمدةساعات  3(          المعاصر   العرب تاريخ  2302454
  ) 1702351: ( ابق الس المتطلب
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والع�الم العرب�ي م�ا ب�ين الح�ربين،  ،ع�ن الع�الم العرب�ي من�ذ أوائ�ل ھ�ذا الق�رن لمح�ة: ھذه المادة فيم�ا يل�ي  تبحث
والمعاھ�دات م�ع ال�دول المحتل�ة والمنتدب��ة  ،والحزبي�ة ،البرلماني�ةوالحي�اة  ،المس�لحوالنض�ال   ،السياس�يالتط�ور 

. والثقافي وا"جتماعي ما بين الحربين وقض�ية س�لخ ل�واء ا"س�كندرونها"قتصادي  التطور. ودساتير المعاھدات
. الجامع�ة العربي�ة وقي�ام .العربي خ5ل الحرب العالمية الثانية وموقف الع�رب م�ن الحلف�اء ودول المح�ور العالم

 ،لكبير في التعليموا"نق5بات العسكرية، التوسع ا ،الفلسطينيةوالقضية  ،العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية
  . والحرب الباردة ،وا"ح5ف ،النشاط ا"جنبي ،مشاريع الرعاية ا"جتماعية توسعالنمو ا"قتصادي، 

  

  )ساعات معتمدة 3(           المعاصرالعالم  تاريخ  2302476
  ) 1702371: ( السابق  المتطلب

، التط�ورات 1939-1919لم م�ا ب�ين الس�5م ف�ي ب�اريس، عص�بة ا"م�م، الع�ا م�ؤتمر: ھذه المادة فيما يلي تبحث
، ظھور 1939-1933التأكيد على ا"زمات السياسية وا"قتصادية الكبرى . في اوروبا وخارجھا الھامةالسياسية 

ف�ي ا"تح�اد الس�وفياتي، العس�كرية ف�ي  الش�موليالفاشستية ف�ي ايطالي�ا، الحك�م . ا"نظمة الكلية النازية في المانيا
وغير المباشرة، العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ھيئة ا"مم  المباشرةأسبابھا : ية الثانيةوالحرب العالم .اليابان

وظھ�ور  معس�كرينالتحرر في العالم وتصفية ا"مبراطوريات ا"ستعمارية، انقسام الع�الم ال�ى  حركات: المتحدة
العدوان الث5ث�ي عل�ى مص�ر،  طين،فلس علىالعدوان الصھيوني : ا"زمات السياسية الكبرى. كتلة عدم ا"نحياز

  ..……الحرب الكورية الفيتنامية، الخ
  

  )معتمدةساعات  3(        العربي    الوطن جغرافية  2305483
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

وفي ض�وء ھ�ذه الدراس�ة ي�تم  .وا"قتصادية في الوطن العربي ،البشرية والموارد ،عامة للمعالم الطبيعية دراسة
  . العربي الى وحدات إقليمية تدرس من خ5لھا الشخصية الجغرافية لكل إقليم الوطنتقسيم 

  

  )ساعة معتمدة 30(                : ا�ختيارية) ب

  

  )معتمدة ساعات 3(    وا&سواق عند العرب قبل اAس8م التجارة  2302214
  )� يوجد(السابق  المتطلب

من�ذ ا"ل�ف ا"ول قب�ل الم�ي5د وحت�ى  ،ة قب�ل ا;س�5مفي الجزيرة العربي� وا0سواقھذه المادة في التجارة  تبحث
تھدف الى بيان  كماوبيان الدور الذي لعبه العرب في ھذا الجانب منذ فترة مبكرة،  ،السابع المي5دي القرنبداية 

الھند (والعالم الشرقي ) ا0وروبي( الغربيأثر الموقع الجغرافي المتميز لجزيرة العرب كحلقة وصل بين العالم 
  ).الصينو
  

  )معتمده ساعات 3(           الفاطميةالدولة  تاريخ  2302333
  )� يوجد( السابق المتطلب

 ،ظھ��ور فك��رة ا"س�ماعيلية وتطورھ��ا إل��ى نش�وء ال��دعوة ا"س��ماعيلية الس��رية ،ھ��ذه الم��ادة ب�دايات التش��يع تبح�ث
  .الدعوة بإقامة الدولة الفاطمية في المغرب رجالنجاح و
 الفاطميةثم المصرية بعد انتقال الدولة  ،والدعوة في المرحلة العلنية المغربية الدولةلية، الحديث عن ا"سماعي ثم

  .والتطورات التي لحقت ذلك، ونشأة الوزارة الفاطمية ،إلى مصر
 حركة، )ا"سماعيلية الشرفية(في الدولة والدعوة ، الدروز، الدعوة النزارية  والسياسيةا"نشقاق الدينية  حركات
  .الفاطميةالطيبيه، ثم مرحلة الضعف، تسلط الوزراء، الخطر الصليبي، ونھاية الدولة  الدعوة

  

  )معتمدة ساعات 3(     المي8ديالفرنجة حتى القرن الثالث عشر  غزو  2302334
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

تط�ور فك�رة الح�رب  ثم تتعرض لخلفية الحروب الصليبية بما ف�ي ذل�ك ،الفترة ھذهھذه المادة في مصادر  تبحث
وج��دت ف��ي  الت��يا0وض��اع الديني��ة وا"جتماعي��ة وا"قتص��ادية . والتص��ور الغرب��ي ع��ن ا"س��5م المس��يحيينعن�د 

الح�ادي  /القرن الخامس الھج�ري فيوضع العالم تبحث في بعد ذلك . أوروبا عشية قيام الحملة الصليبية ا"ولى
ا"س�5مي  الفع�لعلى الش�رق ورد  الصليبيةالحملة   تتابعوعشر المي5دي، ومن ثم تأسيس مملكة بيت المقدس، 

ون�ور ال�دين زنك�ي وص�5ح ال�دين  زنك�يعليھا مع التركيز على حركة المقاومة ا"س5مية في عھد عماد ال�دين 
ثم يتناول الع5قات السياسية وا"قتصادية وا"جتماعية . م1291ا"يوبي وفي فترة المماليك حتى سقوط عكا عام 

  .في المشرق، ونتائج غزو الفرنجة على مدن العالم ا"س5مي والعالم الغربي والفرنجةمسلمين بين ال
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  )ساعات معتمده 3(  ھـ السابعالعربي من القرن الخامس حتى القرن  المغرب  2302336
  )� يوجد(السابق  المتطلب

طين في موريتانيا ابتداء م�ن س�نة مع منذ القرن الخامس وقيام دولة المراب المغربھذه المادة في اوضاع  تبحث
ث��م  وا"قتص�اديةم وبي�ان اب�رز المؤسس��ات السياس�ية وال�نظم ا"جتماعي��ة 1147/ھ��ـ547م وحت�ى 1056/ھ�ـ448

  .عوامل انھيار الدولة
م وسيطرتھا على المغرب، 1269/ھـ668وحتى سنة  1130/ھـ525منذ ) المؤمنبنو عبد (دولة الموحدين  قيام

  :لسياسية والعسكرية وا"قتصادية، وانھيارھا، ثم انقسام المغرب الىا تنظيماتھاثم دراسة 
  .م1465/ھـ870 –م 1244/ھـ643) في المغرب(المرينيون  دولة
  .م1574/ھـ 982 –م 1229/ھـ627) طرابلس الجزائر،في تونس، شرق (الحفصيون  دولة
  .م1554/ ھـ961 –م 1236/ ھـ633 الجزائربنو عبد الواد في غرب  دولة

  

  )معتمده ساعات 3(            ا�س8مية الفرق  2302338
  )�يوجد: ( السابق المتطلب

  :التالية الموضوعاتھذه المادة في  تبحث
. السياس�ية لھ�ذه الف�رق/الحركات الدينية. الخارجية في نشأة الفرق العوامل. الفرق في المجتمع ا;س5مي ظھور

  .ام للمادةتقييم ع. الفكر والفلسفة ا;س5مية فيدور الفرق 
  
  
  

  )ساعات معتمدة 3(      النھضة والكشوف الجغرافية  عصر  2302362
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

عشر  الرابعأھم التغيرات الحضارية التي حدثت في اوروبا في عصر النھضة من القرن  في المادة ھذه تبحث
الفن ، الكنيسة مع التركيز على  ا"نسانية، ظھور المدن، الحياة الفكرية، الحركة: حتى القرن السابع عشر، مثل 

يتناول الكشوف الجغرافية كمظھر من مظاھر التوسع في  ثم. ومن ثم ظھور ھذه التغيرات في أوروبا. ايطاليا
  .عصر النھضة 

  

  )ساعات معتمده 3(            يونكسيالمور 2302363
 والملك�ةلكين الك�اثوليكيين فردينان�د واي�زابي5 غرناطه العلنية والسرية، موقف الم تسليمھذه المادة معاھدة  تبحث

المس�لمين وتھجي�رھم م�ن قب�ل  تنصيرخوانا المعتوھة والملك شارل ا"ول وفيليب الثاني والثالث من المسلمين، 
  .ومحاكمتھمالسلطة الحاكمه، م5حقة محاكم التفتيش للمسلمين 

  

  )عتمدةساعات م 3(    م1900-1500العربي الحديث من  المغرب  2302364
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

العربي مع نھاية القرن الخامس عش�ر، الغ�زو ا"وروب�ي للس�واحل المغربي�ة،  المغربھذه المادة اوضاع  تبحث
وا"س��رة  المرادي��ةف��ي الح��وزة العثماني��ة، حك��م ال��دايات ف��ي الجزائ��ر وحك��م الباي��ات ف��ي ت��ونس ا"س��رة  ال��دخول

. 1912-1666وا"سرة العلوية  1666-1500ليبيا، ا"سرة السعدية في مراكش الحسينية، واسرة القرامنلي في 
، والحماي�ة الفرنس�ية عل�ى ت�ونس 1914-1831الجزائرية  الوطنيةوالمقاومة  1830احت5ل الفرنسيين للجزائر 

  .1912على مراكش سنة  الفرنسيةوالحماية  1881-1914
  

  )ساعات معتمدة 3(                 يةامريكا الجنوب/امريكا الشمالية تاريخ  2302372
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

ا"كتش�افات الجغرافي�ة حت��ى بداي�ة الق��رن  من��ذالسياس�ية وا"قتص�ادية  الش��ماليةھ�ذه الم��ادة أح�وال أمريك�ا  تبح�ث
. ا0وس�ط والش�رقالتركيز على الثورة ا0مريكية، تحليل الع5قات التي تربط بين الو"يات المتحدة  معالعشرين 

س�تركز عل�ى الن�واحي ا"قتص�ادية  وإنم�اوالع5قات في مجملھا لن تكون مقصورة على الناحي�ة السياس�ية فق�ط، 
السياسية وا"قتص�ادية، من�ذ ا"كتش�افات الجغرافي�ة  والوسطىكما وتبحث في احوال امريكا الجنوبية . والثقافية 

. س�بانية ف��ي الق�ارة والسياس��ة البرتغالي�ة ف��ي البرازي��لالتركي��ز عل�ى السياس��ة ا" م�عحت�ى بداي��ة الق�رن العش��رين 
  .ا"ستق5ل الوطنية في القارة وتكوين دول امريكا ال5تينية الحديثة وحركات

  

  )ساعات معتمده 3(      جنوبي الصحراء ا�س8م في افريقيا تاريخ  2302374
  )� يوجد(السابق  المتطلب
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  .وافريقية جنوب الصحراء  ا"فريقي الشمالالتجارية وغيرھا بين  الص5ت
مملك�ة غان�ه ، مملك�ة م�الي ، س�لطنة ) م15-11م�ا ب�ين الق�رن ( اس5مية  كياناتانتشار ا"س5م وظھور  بدايات
  .والبرنوالكانم 

  . ، ب5د الھوسا  صنغايدولة ) بعد القرن الخامس عشر(
م ، حرك�ات ا;ص�5ح والتحري�ر، 18رن دولة الفو"نيين وحركة الجھاد ف�ي الق� إفريقيا،والتبشير في  ا"ستعمار

  .الدول المعاصرة  قيام
  

  )ساعات معتمده 3(      اAس8م في جنوب شرق آسيا  تاريخ  2302375
  )� يوجد(السابق  المتطلب

ملقا  مملكةوتأسيس  15بدايات ا"س5م في ملقا في القرن . سومطرة  والعلماء،ا"س5م عن طريق التجار  دخول
  .جزيرة بورنيو  الىار ا"س5م الى اجزاء اخرى من شبه جزيرة ملقا وجاوه ثم ا"س5مية، وانتش

وتوس��يع ھيمن��تھم ) م1641(  م ، اس��تي5ء الھولن��ديين عل��ى ملق��ا 16الق��رن  مطل��عالبرتغ��ال عل��ى ملق��ا  اس��تي5ء
  .الھولنديون على التجارة والتبشير  تركيز. التجارية في جاوة وسومطرة والجزر ا"ندونيسية 

  .والتوسع التجاري البريطاني والسيطرة على الم5يو ) م1795( ا"نجليز على ملقا  تي5ءاس
وقيام دولتي اندونيسيا ) . 1950-1945( الثورة الوطنية . الوطني في اندونيسيا الوعينمو . اتحاد الم5يو تكوين

  .وماليزيا
  
  

  )ساعات معتمدة 3(        الھند الحديث /الصين تاريخ  2302380
  ) �يوجد: ( السابق  طلبالمت

البرتغ��اليون . الغ��زو ا"وروب��ي للھن��د من��ذ الق��رن الس��ادس عش��ر: التالي��ة الموض��وعاتھ��ذه الم��ادة ف��ي  تبح��ث
البريطاني��ة  الس��يطرة، 1857وا"نكلي��ز والفرنس��يون، س��يطرة ش��ركة الھن��د البريطاني��ة حت��ى س��نة  والھولن��ديون

ام�ا ع�ن الص�ين . 1947حت�ى س�نة  الھندي�ةوالتح�رر ال�وطني الحكومية المباشرة عل�ى الھن�د، حرك�ة ا"س�تق5ل 
، الت�دخل )1911-1644) (تش�نغ(، وا"س�رة المنش�ورية )1644-1368(اس�رة من�غ الحاكم�ة : فتبحث فيم�ا يل�ي

حركات ا"ص5ح الصينية، اع5ن ) 1895-1894اليابانية -، الحرب الصينية)1911-1838(الغربي في الصين 
الشيوعي،  والحزب) كيومنتانغ(الصراع بين الحزب الوطني الشعبي . سن يات سن ، وحكومة1911 الجمھورية

  .1949انتصار الشيوعية وقيام جمھورية الصين الشعبية سنة 

  

  )ساعات معتمده 3(          ملوك الطوائف تاريخ  2302381
  )� يوجد(السابق  المتطلب

فة ا"موية في ا"ندلس الى قيام دول�ة بن�ي نص�ر الممتده من سقوط الخ5 الطوائفھذه المادة في قيام دول  تبحث
 با"س��بانبعض�ھم  ةعاناس�تو ،دول الطوائ��ف ال�ى دوي�5ت متنازع�ه س�امف�ي مملك�ة غرناط�ة، وانق )ا"حم�ر بن�ي(

المس�لمين مم�ا ادى ال�ى  بجان�بال�ى ثم الموحدين الذين عبروا الى ا"ندلس ووقف�وا  ،والبعض ا"خر بالمرابطين
وق�د بل�غ تع�داد ھ�ذه ال�دوي5ت م�ا يق�ارب اح�دى  متتالي�ة،ف�ي اس�بانيا اكث�ر م�ن ث5ث�ة ق�رون  اطالة بق�اء المس�لمين

مما جعل ا"سبان يطمعون في السيطرة على ك�ل ا"ن�دلس واخ�راج  ،وخسارتھموعشرين دويله انتھت بتقلصھم 
  .المسلمين منھا

  

  ) ساعات معتمده 3(             الس8جقة  2302382
، ال��نظم السياس��ية، ةدخ��ولھم للع��الم ا"س��5مي، تأس��يس الدول��ة الس��لجوقي جقة،الس��5ھ��ذه الم��ادة اص��ول  تبح��ث

على العالم ا"س5مي،  واثارھاوا"قتصادية والثقافية للس5جقه، دور المرأة في العصر السلجوقي  وا"جتماعية،
  .ھـ490-447في الفترة ما بين 

  

  )ساعات معتمدة 3(          فلسطين المعاصر تاريخ  2302383
  )� يوجد: (السابق طلبالمت

ف�ي الح�رب العالمي�ة ا"ول�ى، ووع�د  وفلس�طينالص�ھيونية ف�ي فلس�طين،  ا"طم�اع:  يل�يھ�ذه الم�ادة فيم�ا  تبحث
الحرك��ة  ،البريط�اني، السياس��ة البريطاني�ة ف��ي فلس�طين ا"نت��داب) 1920-1917(بلف�ور، وا"ح��ت5ل البريط�اني 

، تقسيم فلسطين، 1938-1936، وثورة 1929بة البراق ھ 1920، انتفاضة )1948-1920(الوطنية الفلسطينية 
، الح��رب 1956، وح��دة الض��فتين، الع��دوان ا"س��رائيلي عل��ى مص��ر 1949-1947اليھودي��ة  -العربي��ة الح��رب
، 1978ا"سرائيلي للبن�ان  الغزو، 1973، العمل الفدائي الفلسطيني، حرب رمضان 1967ا"سرائيلية -العربية
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، انتفاض��ة 1993، اتفاقي��ة اوس��لو 1991مدري��د  م��ؤتمرلعربي��ة والقض��ية الفلس��طينية، ، م��ؤتمرات القم��ة ا1982
  .2005-2000ا"قصى 

  

  )معتمدة ساعات 3(          في الغرب ا�س8م  2302384
  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

5د ومشاكلھم الب تلكإلى أوروبا وأمريكا، معاملة المسلمين في تلك الب5د، أوضاع المسلمين في  المسلمين ھجرة
  .وامريكاخاصة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا 

  

  )ساعات معتمدة 3(        العالم ا�س8مي المعاصر قضايا  2302386
  )�يوجد(السابق  المتطلب

واتس��اع  المي��اهالح��دود ،ا"قلي��ات الديني��ة والعرقي��ه واللغوي��ة، ش��ح : الم��ادة ف��ي الموض��وعات التالي��ة ھ��ذه تبح��ث
. والتجاذب بينھا والبحث ع�ن الش�رعية الدين،الوطنية، القومية، . لغذائي، البطالة والفقرفقدان ا"من ا. التصحر

ا"ح�ت5ل ا"جنب�ي . ا0مي�ة وقل�ة المھ�ارات. ال�بعض ال�ى العن�ف لج�وء. تعثر الديمقراطية وغياب س�يادة الق�انون
  . ار دور اللغة العربيةضعف البحث العلمي وانحس. ال5جئون -العراق-فلسطين: العربيةلبعض اقطار الب5د 

  
  )ساعات معتمدة 3(    في الوطن العربي الحديثه  ا�ص8ح حركات  2302452

  ) �يوجد: ( السابق  المتطلب

عوامل النھضة الفكرية عند . عند العرب بين القرن العاشر والقرن العشرين الفكريةھذه المادة في الحياة  تبحث
ف��ي الفت��رة  الع��رب"تجاھ��ات الديني��ة والسياس��ية وا"جتماعي��ة عن��د ث��م دراس��ة ا. ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر الع��رب

  .المذكورة 
  

  )ساعات معتمده 3(        ا�س8ميةفي العصور  اليھود  2302455
  )� يوجد( السابق المتطلب

  :المادة في الموضوعات التالية ھذه تبحث
. ا"س��5مموق�ف اليھ��ود م�ن . ربع��الوج��ود اليھ�ودي ف��ي ب�5د ال. عل��ى اليھ�ود عب��ر الت�اريخ الدال�ه المص�طلحات

. خارج الجزيرة العربية اليھود. مراحل تطور الع5قات ا"س5مية اليھودية، من الجدل الى القتال، اشھر الوقائع
  .والصھيونيةاليھودية . اليھود في مصر، وفي المغرب، وفي ا"ندلس

  

  )معتمده ساعات 3(          والرومان اليونان آثار  2303322
  )� يوجد(ابق الس المتطلب

بشكل عام  القديموتأثرھم بحضارات الشرق ا"دنى  ،اليونان والرومان وحضارتھم/وتاريخ ا"غريق اثار دراسة
التي تعتبر ام ا"بج�ديات ا"وربي�ة ب�ل  ا"بجديةحيث اقتبسوا من سورية الطبيعية ،واقليم ب5د الشام بشكل خاص

ف�ي اليون�ان ال�ى ) والميس�ينية) المنووي�ة(ارة بح�ر ايج�ه وكري�ت م�ن حض� الدراسةوتبدأ . ابجديات العالم بأسره 
 الت��يوالحض��ارة ا"تروس��كية الت��ي س��بقت الحض��ارة الروماني��ة . بالنس��بة ال��ى ب��5د اليون��ان  الھلنس��تيةالحض��ارة 

منجزات اليونان والرومان  اھمويتضمن المساق . اليونانية /اقتبست الكثير منھا وخاصة من الحضارة ا"غريقية
ويغط��ي المس��اق الفت��رة الزمني��ة الممت��دة م��ن بداي��ة . لتاريخي��ة والحض��ارية وت��أثيرھم عل��ى الحض��ارة ا"نس��انية ا

  ).القرن الخامس المي5دي تقريبا (البيزنطي  العصرالعصور الك5سيكية وحتى بداية 
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