
  

 
 

 لدرجة الدكتوراهاالنتقالية الخطة الدراسية 
 في التاريخ

 

 
 ":أوال

 
 :أحكام وشروط عامــة 

 

 .تلتزم هذه الخطة مع تعليمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا 10 
 : التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج 10 
 التاريخ ماجستير في  - أ 

  (اآلثار، العلوم السياسية، االقتصاد، علم االجتماع) :ماجستير في  - ب
 

 .ال يوجــــــد:   شروط خاصة   ":ثانيا
 

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 45)تتكون مواد هذه الخطة من  ":ثالثا
 
 

 
 :ساعة معتمدة كما يلي ( 00: ) مواد إجبارية  . أ

 

 اســـــــــــم المـــــــــــادة ـادةمرقم ال
عات السا

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 
 السابق

- - -  1 الفكر االقتصادي في االسالم 0110000

- - -  1 الفكر االجتماعي في االسالم 0110000

- - -  1 الفكر السياسي في اإلسالم 0110001

- - -  1 فلسفة التاريخ 0110005

- - -  1 (العصور الوسطى)الغزو الخارجي للعالم اإلسالمي 0110004

- - -  1 الفكر السياسي الغربي الحديث 0110002

- - -  1 (0005-0270)الغزو األوروبي الحديث للعالم العربي 0110002

  
 :ساعة معتمدة يتم اختيارها مما يلي ( 04: )مواد اختياريه  - ب

 

الساعات  اســـــــــــم المـــــــــــادة ـادةمرقم ال
 المعتمدة

المتطلب  عملي نظري
 سابقال

- - -  1 تاريخ قطر إسالمي حديث 0110007

- - -  1 اإلسالم والغرب 0110000

- - -  1 الخالفة والسلطنة 0110001

- - -  1 محنة مسلمي األندلس 0110000

- - -  1 الفكر التربوي عند المسلمينتاريخ  0110000

- - -  1 حركة االستشراق 0110001

- - -  1 يثالفكر اإلسالمي الحد 0110005

- - -  1 العالقات العثمانية األوروبية 0110004

- - -  1 الجزيرة العربية في القرن العشرين 0110002

     
 (.0110007)النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية  -ج 

    
 (. 0110000)ساعات معتمدة ورقمها ( 07)جامعية  اطروحة -د  

 0105  رقم اخلطة



  

 مواد برنامج دكتوراه التاريخوصف 
 

 
 : الفكر االقتصادي في اإلسالم 1000023

 
 .المصادر . 0
 :معاملة البالد المفتوحة .0

 السكان  
 األرض 

 :الخراج . 1
 السواد  

 الشام 
 الجزيرة  
 مصر 

 الجزية. 5
 اإلقطاع.4
 ملكية األراضي. 2

 
 : الفكر االجتماعي في اإلسالم0000230

 
هتمام باالنساب والمفاهيم القبلية التيي كانيس سيا،دة، ثيم المفياهيم االجتماعيية       يهدف هذا المساق الى بيان تطور المجتمع القبلي واال

التي حاربها االسالم مع تطبيقات من المفكرين االسالمين امثال الجاحظ، الفارابي، الماوردي، مسكوية، ابن طفيي  ، اليدلجي ،  ابين    
 . خلدون

 
 : الفكر السياسي في االسالم1000123

 
 ة الخالفة تمهيد في تاريخ مؤسس -0
 : بدايات الفكر السياسي وتطوره حتى نهاية العصر االموي  -0

 .أه  السنة، الشيعة، الخوارج       
 : حتى أوا،  القرن الرابع -الفكر السياسي في العصر العباسي -1

 .أه  السنة، الشيعة، الخوارج
 نظرية االمامة عند أه  السنة، الشيعة، الخوارج  -5

 
 :فلسفة التاريخ   1000523

 
دراسة لبدايات النظرة الى التاريخ وكتابته في الغرب وتطور ذلك لتنصب الدراسة على الكتابة التاريخية الحديثية مين القيرن الثيامن     

وتركز الدراسة على القرن التاسع العشر وبخاصة رانكه، لتتوسع في الحديث عين  . عشر وحتى النصف الثاني من القرن العشرين 
التجاهات التي تؤكد الحتمية التاريخية ، ثم عن مدرسة الحوليات، وتنتهي الدراسة بالتطورات اآلخيرة في المذهب التاريخي ،وعن ا

 .مناهج الكتابة التاريخية بعد أواسط القرن العشرين
 

 : (العصور الوسطى)الغزو الخارجي للعالم االسالمي 1000423
(0:) 
 التوسع االسالمي في أوروبا وأثره  

 (العرب، السالجقة) لمسلمون البيزنطيون وا   -
 في المشرق -0الدوافع واالتجاهات  : غزو الفرنجة  -

 في االندلس  -0        
 الرد االسالمي    -

 
(0: ) 

 المسلمون والترك في أواسط أسيا   -
 ظهور جنكيز خان والغزو المغولي   -
 توسع هوالكو   -
 الدولة االيلخانية   -
 اسالم المغول   -             



  

 : الفكر السياسي الغربي الحديث1000223
 

 عصر النهضة واالصالح الديني ،معالم الفكر السياسي في العصور الوسطى  -
 مدرسة القانون الطبيعي -
 النظرية الدستورية، نظرية السيادة القومية، المذاهب الليبرالية ، نظريات الدولة والحكم المطلق المستنير  -
 لمدرسة الفرنسية المدرسة األلمانية وا: الفكرة القومية -
  االشتراكية والفكر االشتراكي  -                 

 
 : 0005-0270الغزو االوروبي الحديث للعالم العربي 00022302

 
واحيتالل بريطانييا   ( 0701)، واحيتالل فرنسيا للجزا،ير    (0710-0207)يتناول هذا المساق حملة نيابليون عليى مصير وبيالد الشيام      

، وفرض الحماية البريطانيية عليى   0770الجزيرة العربية ،وفرض الحماية الفرنسية على تونس سنة وسواح  شبة( 0710)لعدن 
، والتغلغ  االقتصيادي  (0000)وفرض الحماية الفرنسية على مراكش( 0000)ايطاليا لليبيا واحتالل، 0770مصر والسودان سنة 

الوروبييي المتمثيي  بالمييدارع والمعاهييد والجامعييات التييي انشيي تها  االوروبييي فييي الييبالد العربييية خييالل هييذة المييدة ، والغييزو الثقييافي ا 
 .االرساليات التبشيرية في البالد العربية ، واالستشراق االوروبي

 
 

 : تاريخ قطر اسالمي حديث0007230
 

فكريية فيي هيذا    يتناول هذا المساق تاريخ قطر عربي في القرن العشرين ، من حيث المظاهر السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال
 . القطر، وعالقاته مع االقطار العربية االخرى

 
 

 :اإلسالم والغرب      1000023
 
 اإلزدها الحضاري بين الغرب والشرق  -
 ازدهار الفكر اإلسالمي عصر اإلسالم الذهبي  -
 ( إلخ ، الفلك ، الكيمياء ، نماذج من الفلسفة ) دور العرب في تكوين الفكر العلمي عند األوروبيين  -
 اإلسالم وتحديات التكنولوجيا  -
  اإلسالم السياسي والغرب  -
 
 

 :الخالفة والسلطنة 1000123
 
 مؤسسة الخالفة من أواسط القرن الثالث وحتى أواسط القرن الخامس الهجري .1
 .الخالفة في ظ  السلطنة السلجوقية. 0
 .الفقهاء وتطور مفهود الخالفة والسلطنة . 1
 .طنة زمن المماليكتطور السل. 5
 .الخالفة عند العثمانيين وفي المغرب -تطور السلطنة . 4
 .نظرية السلطنة. 2
 ( .إلخ ..، مسكويه ، الغزالي ، الماوردي ) رأي الفقهاء والمؤرخين في الخالفة والسلطنة .2
 

 : محنة مسلمي االندلس 1000023
 
 .حالة اسبانيا قبي  الفتح العربي االسالمي وبعده -
 العهود التي مرت بها االندلس -
 الحضارة االندلسية  -
 معاهدة تسليم غرناطة وما يترتب عليها  من مضايقات للمسلمين ومالحقة محاكم التفتيش لهم وإجبارهم على التنصير او التهجير-
رل االول والمليك فيلييب الثياني    الوجود العربي االسالمي في عهد ك  من الملكين الكاثوليكيين والملكة خوانيا المعتوهية والمليك شيا    -

 .والثالث والرابع 
 "(الجنوبية والوسطى: "امريكا الالتينية)وجود االندلسين في العالم االسالمي والعالم الجديد -
 .استغاثات االندلسين بالعالم االسالمي-
 
 
 



  

 :الفكر التربوي عند المسلمين   تاريخ 1000023
 

 :طورهاتمهيد في نش ة المؤسسات التربوية وت -
 الجامع ، الكتاتيب، المعاهد، المدرسة

 أصول الفكر التربوي في الكتاب والسنة  -
 الفكر التربوي لدى الفقهاء والمفكرين ، بين أه  النق  والعقالنيين  -

 (.مرحلة الت ديب ، مرحلة طلب العلم)         
 :نماذج من كتابات التربويين االسالميين -
 111لصفا، الغزالي، ابن جماعه،ابن خلدونابن سحنون، القابسي، أخوان ا  
 

 :حركة اإلستشراق    1000123

 
 .مناهج المستشرقين ، أهدافه ، خلفية اتجاهات اإلستشراق 

 
 :الفكر االسالمي الحديث  1000523 
 

 (.الوهابية والشوكانية والسنوسية والمهدية وااللوسي) يتناول الحركات السلفية في القرن التاسع عشر 
وخيير الييدين  ، وعبيد اليرحمن الكيواكبي    ، ومحميد رشييد رضييا   ، ومحميد عبيده   ، جميال اليدين األفغيياني    )ة التجدييد اإلسيالمي   حركي - 

 .التونسي ومحمد بيرم التونسي وطاهر الجزا،ري 
 .التصوف والطرق الصوفية اإلسالمية الحديثة -
 .الفرق الشيعية الحديثة وغيرها-
الجمعييات اإلسييالمية فييي سييوريا ولبنييان  ،  الشيبان المسييلمون، جماعيية اإلخييوان المسييلمين ) ين السيلفية السيينية فييي القييرن العشيير  -

 (. والطاهر بن عاشور والحركة السلفية في المغرب األقصى، وفلسطين والعراق، جمعية العلماء المسلمين الجزا،ريين 
 .بو الحسن الندوي الحركات اإلسالمية في الهند في القرن العشرين أبو األعلى المودودي  وأ-
 .روح اهلل الخميني 1علي شريعتي د 1د: الحركات االثنا عشرية في إيران -
 . بعض  الحركات اإلسالمية األصولية في مصر وتونس والجزا،ر والمغرب والمشرق العربي وباكستان وأفغانستان  وتركيا  -
 

 : العالقات العثمانية االوروبية1000423

 
 ة الدولة العثمانية وتوسعها في اوروبا وموقف الدول االوروبية والبابوبيية مين ذليك، المواجهيات العسيكرية      يتناول هذا المساق نش

والسياسية بين الطرفين وتدخ  الدول االوروبية في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية الضعافها في المجاالت العسكرية واالقتصادية 
 .ا المريض وقيام الحرب العالمية األولىثم موقف الدول االوروبية من رج  أوروب

 
 :الجزيرة العربية  في القرن العشرين1000223

 
 :المصادر - أ
   .الدراسات المعاصرة، الفرنسية ،االنجليزية، الهولندية، البرتغالية، العثمانية، العربية -0
 :القوى المحلية - ب
األدارسية  ،آل رشيد في حا،ي   ،األشراف في الحجاز ،ط آل البوسيعد في مسق، إمامة اليمن ودولتها ،الحركة السلفية الجديدة  -0

 . الخ… المشيخات في الكويس ، البحرين ، قطر ، األشراف في جنوب اليمن، بعسير 
 : السلطة العثمانية -ج
الحيياة الفكريية   ، (Office Indian)االحيتالل البريطياني والوجيود االنجلييزي فيي الخلييج ومكتيب الهنيد         ،السلطة العثمانية  -0
 . دبية والسياسية في الجزيرة العربية واأل
 . العالقات مع العالم االسالمي  -د
 :اليمني -الشامي  -قواف  الحج المصري  -هـ
 الهجرة الى بلدان إندونيسيا وماليزيا،( بريًا وبحريًا)التجارة الخارجية ، التجارة الداخلية ، سكة الحديد -0
 .الكتابات الغربية عن الجزيرة: جانباكتشافات الجزيرة ونقوشها على يد الرحالة األ - و

 
 
 
 
 

 


