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  الدراسية لدرجة الدكتوراهالخطة 
 في التاريخ

 

  
  ":أو�

  
  :أحكام وشروط عامــة 

  

  .تلتزم ھذه الخطة مع تعليمات ا!طار العام لبرامج الدراسات العليا  01  
  : التخصصات التي يمكن قبولھا في ھذا البرنامج  02  
 . ماجستير في التاريخ   -                

  
  .� يوجــــــد:   شروط خاصة    ":نياثا

  
 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ) 54(تتكون مواد ھذه الخطة من   ":ثالثا

 
  

 
 :ساعة معتمدة كما يلي ) 21: ( مواد إجبارية   . أ

  

ـــادة ـادةمرقم ال ـــــ ــــــــــم المـــ الساعات  اسـ
 المعتمدة

المتطلب  عملينظري
 السابق

  -  -  -  3  قتصادي في ا�س3مالفكر ا�  0291123

  -  -  -  3  الفكر ا�جتماعي في ا�س3م  2912230

  -  -  -  3  الفكر السياسي في ا!س3م  0291323

  -  -  -  3  فلسفة التاريخ  0291423

  -  -  -  3  )العصور الوسطى(الغزو الخارجي للعالم ا!س3مي  0291523

  -  -  -  3  الفكر السياسي الغربي الحديث  0291623

  -  -  -  3  )1914-1789(الغزو ا7وروبي الحديث للعالم العربي  2917230

   
 :ساعة معتمدة يتم اختيارھا مما يلي ) 15: (مواد اختياريه   - ب

  

ــــــــادة ـادةمرقم ال الساعات  اســـــــــــم المـــ
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 السابق

  -  -  -  3  تاريخ قطر إس3مي حديث  2918230

  -  -  -  3  س3م والغربا!  0291923

  -  -  -  3  الخ3فة والسلطنة  0292023

  -  -  -  3  محنة مسلمي ا7ندلس  0292123

  -  -  -  3  الفكر التربوي عند المسلمينتاريخ   0292223

  -  -  -  3  حركة ا�ستشراق  0292323

  -  -  -  3  الفكر ا!س3مي الحديث  0292423

  -  -  -  3  الع3قات العثمانية ا7وروبية  0292523

  -  -  -  3  الجزيرة العربية في القرن العشرين  0292623

      
  ).0299823(النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية  -ج 

     
  ). 0299923(ساعات معتمدة ورقمھا ) 18(جامعية  اطروحة -د  

���� ������� ������� ������� ���                
2009



 3

  مواد برنامج دكتوراه التاريخوصف 
  

  
  : الفكر ا�قتصادي في ا!س3م0291123

  
  .المصادر . 1
 :ملة الب3د المفتوحة معا.2

 السكان  -
 ا7رض -

  :الخراج . 3
  السواد  -

 الشام -
 الجزيرة  -
 مصر -

  الجزية. 4
  ا!قطاع.5
 ملكية ا7راضي. 6

  
  : الفكر ا�جتماعي في ا!س3م2912230

  
Bم المفBائدة، ثBت سBي كانBة يھدف ھذا المساق الى بيان تطور المجتمع القبلي وا�ھتمام با�نساب والمفاھيم القبلية التBاھيم ا�جتماعي

التي حاربھا ا�س3م مع تطبيقات من المفكرين ا�س3مين امثال الجاحظ، الفارابي، الماوردي، مسكوية، ابBن طفيBل ، الBدلجي ،  ابBن 
  . خلدون

  
  : الفكر السياسي في ا�س3م0291323

  
  تمھيد في تاريخ مؤسسة الخ3فة  - 1
  : موي بدايات الفكر السياسي وتطوره حتى نھاية العصر ا� - 2

  .أھل السنة، الشيعة، الخوارج       
  : حتى أوائل القرن الرابع -الفكر السياسي في العصر العباسي - 3

  .أھل السنة، الشيعة، الخوارج
  نظرية ا�مامة عند أھل السنة، الشيعة، الخوارج  - 4

  
  :فلسفة التاريخ   0291423

  
ذلك لتنصب الدراسة على الكتابة التاريخية الحديثBة مBن القBرن الثBامن  دراسة لبدايات النظرة الى التاريخ وكتابته في الغرب وتطور

وتركز الدراسة على القرن التاسع العشر وبخاصة رانكه، لتتوسع في الحBديث عBن . عشر وحتى النصف الثاني من القرن العشرين 
ات، وتنتھي الدراسة بالتطورات اHخيرة في المذھب التاريخي ،وعن ا�تجاھات التي تؤكد الحتمية التاريخية ، ثم عن مدرسة الحولي

  .مناھج الكتابة التاريخية بعد أواسط القرن العشرين
  

  : )العصور الوسطى(الغزو الخارجي للعالم ا�س3مي 0291523
)1:(  
  التوسع ا�س3مي في أوروبا وأثره  

  )العرب، الس3جقة( البيزنطيون والمسلمون    -
  في المشرق -1ات  الدوافع وا�تجاھ: غزو الفرنجة  -

  في ا�ندلس  -2        
 الرد ا�س3مي    -
  
)2: (  

  المسلمون والترك في أواسط أسيا   -
  ظھور جنكيز خان والغزو المغولي   -
  توسع ھو�كو   -
  الدولة ا�يلخانية   -
  اس3م المغول   -             
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  : الفكر السياسي الغربي الحديث0291623
  

  عصر النھضة وا�ص3ح الديني ،صور الوسطى معالم الفكر السياسي في الع -
  مدرسة القانون الطبيعي -
  النظرية الدستورية، نظرية السيادة القومية، المذاھب الليبرالية ، نظريات الدولة والحكم المطلق المستنير  -
  المدرسة ا7لمانية والمدرسة الفرنسية : الفكرة القومية -
  شتراكيا�شتراكية والفكر ا�  -                 

  

  : 1914-1789الغزو ا�وروبي الحديث للعالم العربي 29172302
  

واحBت3ل بريطانيBا ) 1820(، واحBت3ل فرنسBا للجزائBر )1801-1798(يتناول ھBذا المسBاق حملBة نBابليون علBى مصBر وب3Bد الشBام 
وفرض الحماية البريطانية علBى  ،1881وسواحل شبة الجزيرة العربية ،وفرض الحماية الفرنسية على تونس سنة) 1839(لعدن 

، والتغلغل ا�قتصBادي )1912(وفرض الحماية الفرنسية على مراكش) 1911(ايطاليا لليبيا واحت3ل، 1882مصر والسودان سنة 
ا�وروبBBي فBBي الBBب3د العربيBBة خ3BBل ھBBذة المBBدة ، والغBBزو الثقBBافي ا�وروبBBي المتمثBBل بالمBBدارس والمعاھBBد والجامعBBات التBBي انشBBأتھا 

  .ا�رساليات التبشيرية في الب3د العربية ، وا�ستشراق ا�وروبي
  

  

  : تاريخ قطر اس3مي حديث2918230
  

يتناول ھذا المساق تاريخ قطر عربي في القرن العشرين ، من حيث المظاھر السياسية وا�قتصادية وا�جتماعيBة والفكريBة فBي ھBذا 
  . القطر، وع3قاته مع ا�قطار العربية ا�خرى

  
  

  :ا!س3م والغرب      0291923
  
  ا!زدھا الحضاري بين الغرب والشرق  -
  ازدھار الفكر ا!س3مي عصر ا!س3م الذھبي  -
  ) إلخ , الفلك , الكيمياء , نماذج من الفلسفة ( دور العرب في تكوين الفكر العلمي عند ا7وروبيين  -
  ا!س3م وتحديات التكنولوجيا  -
   والغرب  ا!س3م السياسي -
  

  

  :الخ3فة والسلطنة 0292023
  
  مؤسسة الخ3فة من أواسط القرن الثالث وحتى أواسط القرن الخامس الھجري .1
  .الخ3فة في ظل السلطنة السلجوقية. 2
  .الفقھاء وتطور مفھود الخ3فة والسلطنة . 3
  .تطور السلطنة زمن المماليك. 4
  .وفي المغرب  الخ3فة عند العثمانيين-تطور السلطنة . 5
  .نظرية السلطنة. 6
  ) .إلخ .., مسكويه , الغزالي , الماوردي ( رأي الفقھاء والمؤرخين في الخ3فة والسلطنة .7
  

  : محنة مسلمي ا�ندلس 0292123
  
  .حالة اسبانيا قبيل الفتح العربي ا�س3مي وبعده -
  العھود التي مرت بھا ا�ندلس -
  الحضارة ا�ندلسية  -
  تسليم غرناطة وما يترتب عليھا  من مضايقات للمسلمين وم3حقة محاكم التفتيش لھم وإجبارھم على التنصير او التھجير معاھدة-
الوجود العربي ا�س3مي في عھد كل مBن الملكBين الكBاثوليكيين والملكBة خوانBا المعتوھBة والملBك شBارل ا�ول والملBك فيليBب الثBاني -

  .والثالث والرابع 
  ")الجنوبية والوسطى: "امريكا ال3تينية(دلسين في العالم ا�س3مي والعالم الجديد وجود ا�ن-
  .استغاثات ا�ندلسين بالعالم ا�س3مي-
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  :الفكر التربوي عند المسلمين   تاريخ 0292223
  

  :تمھيد في نشأة المؤسسات التربوية وتطورھا -
  الجامع ، الكتاتيب، المعاھد، المدرسة

  ربوي في الكتاب والسنة أصول الفكر الت -
  الفكر التربوي لدى الفقھاء والمفكرين ، بين أھل النقل والعق3نيين  -

  ).مرحلة التأديب ، مرحلة طلب العلم(         
  :نماذج من كتابات التربويين ا�س3ميين -

  000ابن سحنون، القابسي، أخوان الصفا، الغزالي، ابن جماعه،ابن خلدون   
  

  :تشراق  حركة ا!س  0292323

  

  .مناھج المستشرقين , أھدافه , خلفية اتجاھات ا!ستشراق 
  

  :الفكر ا�س3مي الحديث  0292423 
  

  ).الوھابية والشوكانية والسنوسية والمھدية وا�لوسي( يتناول الحركات السلفية في القرن التاسع عشر 
وخيBBر الBBدين , وعبBBد الBBرحمن الكBBواكبي , محمBBد رشBBيد رضBBا و, ومحمBBد عبBBده , جمBBال الBBدين ا7فغBBاني  (حركBBة التجديBBد ا!س3BBمي - 

  .التونسي ومحمد بيرم التونسي وطاھر الجزائري 
  .التصوف والطرق الصوفية ا!س3مية الحديثة -
  .الفرق الشيعية الحديثة وغيرھا-
!س3BBمية فBBي سBBوريا ولبنBBان الجمعيBBات ا,  الشBBبان المسBBلمون، جماعBBة ا!خBBوان المسBBلمين( السBBلفية السBBنية فBBي القBBرن العشBBرين  -

  ). والطاھر بن عاشور والحركة السلفية في المغرب ا7قصى, وفلسطين والعراق، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
  .الحركات ا!س3مية في الھند في القرن العشرين أبو ا7على المودودي  وأبو الحسن الندوي -
  .روح N الخميني 0شريعتي د علي 0د: الحركات ا�ثنا عشرية في إيران -
  . بعض  الحركات ا!س3مية ا7صولية في مصر وتونس والجزائر والمغرب والمشرق العربي وباكستان وأفغانستان  وتركيا  -
  

  : الع3قات العثمانية ا�وروبية0292523

  

يBة والبابوبيBة مBن ذلBك، المواجھBات العسBكرية يتناول ھذا المساق نشأة الدولة العثمانية وتوسعھا في اوروبا وموقBف الBدول ا�وروب
والسياسية بين الطرفين وتدخل الدول ا�وروبية في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية �ضعافھا في المجا�ت العسكرية وا�قتصادية 

  .ثم موقف الدول ا�وروبية من رجل أوروبا المريض وقيام الحرب العالمية ا7ولى
  

  :ربية  في القرن العشرينالجزيرة الع0292623
  

  :المصادر  - أ
    .الدراسات المعاصرة، الفرنسية ،ا�نجليزية، الھولندية، البرتغالية، العثمانية، العربية - 1
  :القوى المحلية  - ب
ا7دارسBة ،آل رشيد فBي حائBل ،ا7شراف في الحجاز ،آل البوسيعد في مسقط ، إمامة اليمن ودولتھا ،الحركة السلفية الجديدة  - 1

  . الخ… المشيخات في الكويت ، البحرين ، قطر ، 7شراف في جنوب اليمنا، بعسير 
  : السلطة العثمانية -ج
الحيBاة الفكريBة ، (Office Indian)ا�حBت3ل البريطBاني والوجBود ا�نجليBزي فBي الخلBيج ومكتBب الھنBد ،السBلطة العثمانيBة  - 1

  . وا7دبية والسياسية في الجزيرة العربية 
  . لم ا�س3مي الع3قات مع العا -د

  :اليمني -الشامي  -قوافل الحج المصري  -ھـ
  الھجرة الى بلدان إندونيسيا وماليزيا،) برياً وبحرياً (التجارة الخارجية ، التجارة الداخلية ، سكة الحديد - 1
 .الكتابات الغربية عن الجزيرة: اكتشافات الجزيرة ونقوشھا على يد الرحالة ا7جانب  - و
  

  

  

  

  


