
  

 
 

 
 لدرجة الماجستيراالنتقالية الخطة الدراسية 

 في التاريخ مسار الرسالة
 

 
 ":أوال

 
 :أحكام وشروط عامــة 

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

 .(، الشريعة، اللغة العربيةاجتماععلم علوم سياسية، اقتصاد، آثار، ) :بكالوريوس  -ب                    
 

  

 .ال يوجــــــد:   شروط خاصـــــــــــــــة   " :ثانيا
 

 :ما يلي ساعة معتمدة موزعة ك( 33)تتكون مواد هذه الخطة من  " :ثالثا

 
 
 :ساعة معتمدة كما يلي ( 01: ) مواد إجباريــــة  . أ

 

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اســـــــــــم المـــــــــــادة رقم المـــــادة

-- - -  3 منهج البحث التاريخي 0100230

-- - -  3 االدارة في الخالفة االسالمية 0100230

-- - -  3 قتصادي االسالميالتاريخ اال 0103230

-- - -  3 حركات االصالح في الوطن العربي  1010023

-- - -  3 تاريخ العالم في القرن العشرين 1010123

  
 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي ( 9: )مواد اختياريـــــــــه   -ب 

 

 المتطلب السابـــق عملي نظري معتمدةالساعات ال اســــــــــــــــم المــــــــــــادة رقم المادة

-- -  - 3 محاكم التفتيش في إسبانيا  1010023

-- - -  3 من القرن العشرين  الثانيالمشرق العربي في النصف  0101230

- - -  3 المدينة االسالمية  0102230

-- - -  3 إدارة الواليات العربية في العهد العثماني 0109230

-- - -  3 في االسالمالقضاء  0101230

-- - -  3 ينالمغرب العربي في النصف األول من القرن العشر 0100230

-- - -  3 0901-0129تاريخ الواليات المتحدة االمريكية  0100230

-- - -  3 نشأة الثقافة العربية اإلسالمية  0103230

-- - -  3 مصادر تاريخ العرب الحديث 0100230

 
 
 (.  0310199)ساعات معتمدة ورقمها  (9) رسالة جامعية. ج

 0100  رقم اخلطة



  

 وصف مواد برنامج ماجستيرالتاريخ
 
 
 :منهج البحث التاريخي 0310100 
 

 –مدرسةة المدينةة   : يتناول هذا المساق الفكرة التاريخية عند عرب الشمال ،  وبدايات الكتابة التاريخيةة وأثةر االسةالم فةي ههورهةا     
أبةو مخنةف إلة     ) اإلخباريةـون  ، ، ومدرسةة الكوفةة والبصةرة    (عروة بن الزبير الة  ابةن سةعد    )البدايات والتطور : المغازي والسير

، ( ري، اليعقةوبي، الةباليري، الطبةري   خليفة بن خياط،ابن قتيبة، الةدينو : )، والمؤرخون الكبار في القرن الثالث الهجري( المدائني 
 .نقد الروايات ، تحقيق المخطوطات 

 
 :الفة االسالمية االدارة في الخ0310100

 
 : دراسة االدارة في دولة الخالفة ومؤسساتها، وأهم المواضيع التي تدرس

 :الوزارة  -0
 نشأتها، تطورها، نظريتها 

 : الدواوين  -0
 الدواوين المركزية  - أ

 (زمن الراشدين فاألمويين فالعباسيين)بداياتها، تطورها      
 (الخ.. ……والجند، والبريد، والنفقات، وبيت المال، والرسائل ، اج التعريف بالدواوين وأقسامها مثل ديوان الخر - ب
 : النظم اإلدارية األخرى-3
 القضاء وديوانه - أ
 ( بدايات وتطور)الحسبة ، والمحتسب  - ب
 : ودواوينها -إدارة الواليات  -0
 الخ. ……األمير، العامل، صاحب الشرطة، صاحب البريد - أ
 دواوين الوالية  - ب

 
 : االسالمي التاريخ االقتصادي0310103

 
 .مقدمة في التطور االقتصادي االجتماعي حت  القرن الثالث الهجري: أوال
 بين القرنين الثالث والسادس الهجريين  (هـ0-3)المجتمع اإلسالمي من القرية والريف في : ثانيا
 القرية وأنواعها 

 أهل القرية واألرض  -
 في القرية الحياة اليومية  -

 العرب الفكر الفالحي عند -ثالثا 
 

 :حركات اإلصالح في الوطن العربي 0310100
 

 مفهوم اإلصالح ووسائل تحقيقه وأهدافه -1
 اإلصالح والمصلحون الذين حاولوا تطبيق األفكار اإلصالحية  -0

 مدى نجاح المصلحين في جهودهم وأسباب النجاح والفشل 
 
 

 :تاريخ العالم في القرن العشرين 0310101
 

ومقةدمات الحةرب العالميةة األولة  وأسةبابها المباشةرة  و يةر        ، في النصةف الثةاني مةن القةرن التاسةع عشةر       لمحة عن تاريخ العالم 
وقيام األنظمة الشمولية في روسيا وإيطاليا ، وعصبة األمم وتسويات ما بعد الحرب العالمية األول  ، المباشرة وميادينها ونتائجها 
والحةرب العالميةة   ، الةوطني فةي آسةيا وإفريقيةا فةي فتةرة مةا بةين الحةربين العةالميتين            وحركات التحرر، وألمانيا وأثرها عل  العالم 

وتصةةفية االسةةتعمار فةةي آسةةيا وإفريقيةةا  والحةةرب البةةاردة بةةين الةةدول الرأسةةمالية والةةدول      . أسةةبابها وميادينهةةا ونتائجهةةا  ، الثانيةةة 
وانهيةار االتحةاد السةوفياتي    ، وقيةام األحةالا العسةكرية    ، تسةل   والتسةابق فةي ال  ، وههور كتلة عدم اإلنحياز اإليجابي ، اإلشتراكية 

 .وههور النظام العالمي الجديد والعولمة ، ومنظومة الدول االشتراكية 
 
 
 
 



  

 
 : محاكم التفتيش في اسبانيا 0310100

 .بعد السقوط( الموريسكيون )موقف محاكم التفتيش من العرب المسلمين 
 .الصراع والخالا بين أسرة آل أب  الحسن عل  الحكم وتعاونهم مع االسبان

 .مالحقة محاكم التفتيش للموريسكين أينما وجدوا لتنصيرهم وتذويبهم في البوتقه اإلسبانية أو تهجيرهم خارج إسبانيا
 .عملية التنصير والتهجير للموريسكين في عهد ملوك إسبانيا

 .األندلسنهاية الوجود العربي في 
 

 :من القرن العشرين   المشرق العربي في النصف األول 0310101
 

يتناول هذا المساق نتائج الحرب العالمية األول  عل  المشرق العربي ، واالنتداب الفرنسي عل  سوريا ولبنان، واالنتداب البريطاني 
، وإنهاء نظام الحماية عل  مصر والحياة السياسية في مصر 0909ردن والعراق ، والثورة المصرية سنة عل  فلسطين وشرق األ

، وحركةةات االسةةتقالل والتحريةةر 0931و0902، والتطةةورات السياسةةية فةةي شةةبه الجزيةةرة العربيةةة بةةين سةةنتي  0930-0903بةةين 
، خصةةائح حركةةات  0930و0909و0901ين وثةةورات فلسةةط  0901-0901و 0901الةةوطني فةةي المشةةرق العربةةي بعةةد ثةةورة     

االستقالل والتحرير الوطني العربية بعامة ونضالها في كل قطر عربي من مصةر والسةودان إلة  سةوريا والبنةان وفلسةطين وشةرقي        
رق األردن والعراق ،والحرب العالمية الثانيةة واثرهةا علة  المشةرق العربةي ، وقيةام جامعةة الةدول العربيةة ، واسةتقالل أقطةار المشة            

 .0909-0902العربي، وبداية النزاع بين الشرق والغرب ، والحرب العربية اليهودية 
 
 

 : اإلسالميةالمدينة  0310102
 

 المدن العربية قبل االسالم  -0
 االسالم واالستقرار  -0
 نشأة المدن األول  وتطورها  -3
 إختيار الموقع  -
 التخطيط -
 مجتمع المدينة  -
 التحصينات -
 الضواحي  -
 يمة إل  مدن إسالميةتحول المدن القد -0
 إدارة المدينة  -1

 
 

 :إدارة الواليات العربية في العهد العثماني0310109

 
يتناول هذا المساق الةنظم اإلداريةة التةي طبقتهةا الدولةة العثمانيةة فةي الواليةات المتحةدة التةي خضةعت لهةا مثةل نظةام التيمةار ونظةام                 

 (.المشروطية)م العسكري واإلدارة في عهد التنظيمات ثم الدستور اإلدارة، الواليات والسناجق، والنظام القضائي والنظا
 

 :القضاء في اإلسالم 0310101

 
 :يتناول هذا المساق الموضوعات التالية 

 القضاء عند العرب قبل اإلسالم  -
 .معاني القضاء في اللغة واإلصطالح  -
 المبادىء  والهيئات, قواعد القضاء اإلسالمي  -
 مؤسسةمميزات هذه ال  -
 .مصادر القضاء في التاريخ اإلسالمي  -
 .حقوق وواجبات القاضي  -

 
 :المغرب العربي  في النصف األول من القرن العشرين0310100

 
سياسةة  ( ليبيا وتونس والجزائر ومراكش) نتائج الحرب العالمية األول  عل  أقطار المغرب العربي األربعــــة : يتناول هذا المساق 

بفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، كفاح أقطار المغرب ( الجزائر وتونس ومراكش)ية إل  إلحاق أقطار المغرب الثالث فرنسا الساع
 (. 0901-0909)العربي من اجل الحرية واالستقالل ،كفاح الجزائر السياسي واألحزاب السياسية الجزائرية 

 نشأتها وتطورها: محاكم التفتيش



  

( 0900-0900)ثةورة الريةف   : كفةاح مةراكش   ( 0901-0901)د كفاح تونس وقيام الحزب الدستوري والحةزب الدسةتوري الجدية   
الحرب العالمية ( 0930-0902)، المقاومة الليبية لالحتالل اإليطالي (0900)وحزب االستقالل( 0930)وقيام كتلة العمل الوطني 

،الثةورة  0910المغةرب   ، اسةتقالل 0910،اسةتقالل تةونس    0910الثانية واثرها عل  أقطةار المغةرب العربةي ، اسةتقالل ليبيةا سةنة       
 .0900-0910الجزائرية 

 
 :0901-0129تاريخ الواليات المتحدة االمريكية 0310100

 
، الثةورة  ( 0201-0210)، توسةيع الحةدود األمريكيةة   (0210-0129)يتناول هذا المساق بناء الدولة األمريكية، االتحاد الفيدرالي 
( 0200-0211)، النةةزاع بةةين الشةةمال والجنةةوب( 0211-0201)لهةةادي الصةةناعية، اإلصةةالح االجتمةةاعي، الزحةةف نحةةو المحةةيط ا

، إعادة بنةاء االتحةاد الفيةدرالي، ازدهةار الغةرب األمريكةي، الصةناعة والمةدن والمهةاجرون وتنظةيم           (0201-0200)الحرب األهلية 
، الحةرب العالميةة األولة     ( 0900-0911)، الحرب األمريكية اإلسبانية، عالقات أمريكا الالتينيةة مةع آسةيا    (0911-0201)العمال

السةةالم الهةةش  (0939-0930) ، السياسةةة الجديةةدة  (0902-0909)ودور الواليةةات المتحةةدة فيهةةا، مرحلةةة القلةةق واالضةةطراب      
، نتةائج الحةرب العالميةة الثانيةة علة  الواليةات       (0901-0900)دور الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانيةة  ( 0901-0900)

 .المتحدة 
 

 : نشأة الثقافة العربية االسالمية0310103
، والمعنة  الشةمولي لهةا    ، ثم تطور مفهوم الثقافة بعد مجةيء اإلسةالم   ، يتناول هذا المشاق الحياة الثقافية عند العرب قبل اإلسالم  

 .اة الفكر والثقافة بشكل عام الترجمة ونقل الثقافات األجنبية ودور العقل في الحي، تفاعل الثقافة اإلسالمية مع الثقافات األخرى 
 
 
 : مصادر تاريخ العرب الحديث 0310100 
 

 : يتناول هذا المساق دراسة المخطوطات والمطبوعات المتعلقة بتاريخ العرب الحديث مثل 
 . البالد العربيةكتب التراجم، المذكرات، الحوليات، كتب التاريخ العام، الرحالت، مقتنيات مراكز الوثائق في : المصادر العربية  -0
 

سجالت المحاكم الشرعية، سجالت األوقاا، سجالت التركات، سجالت الكنائس، سجالت البلديات، سجالت المحاكم  -:السجالت  -
 . النظامية

 
ماليةةة ، دفةةاتر المهمةةة، دفةةاتر اليوقلمةةة، الةةدفاتر ال(الطةةابو)الواليةةات العربيةةة، دفةةاتر التحريةةر  -قةةوانين نامةةة: المصةةادر العثمانيةةة -0

المةةدورة، السةةالنامات، الدسةةتور، قةةانون األراضةةي، الةةرحالت العثمانيةةة، الخةةرائط الجغرافيةةة، العملةةة، النقةةو ، العمةةائر وسةةكة    
 . الحديد، الصور، الطوابع، الدوريات والصحف، القواميس

لبرتغالية، اإلسبانية، الرحالت والرسومات البريطانية، الفرنسية، األلمانية، النمساوية، الروسية، الفارسية، ا: الوثائق األوروبية -3
 والمصورات 

  

 


