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رمز المقرر

اســــــــم الـــــمـــــقـــــرر
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العالقات العربية األفريقية

2
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2His 10
110His
5His 10
107His
111His
106His
His 119
His 101
100His
108His
His 118
116His
4His 10
115His
114His
103 His
121His
122His
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العالقات العربية األوربية
تاريخ آسيا الحديث والمعاصر
تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر
تاريخ اإلسالم في األندلس
تاريخ اإلغريق
تاريخ الحضارات في الوطن العربي
تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية
تاريخ الدولة األموية
تاريخ الدولة العباسية
تاريخ الدولة العثمانية
تاريخ الرومان
تاريخ العرب الحديث والمعاصر
تاريخ العرب القديم
التاريخ العربي العام
تاريخ المغرب العربي في العصر اإلسالمي
تاريخ أوربا الحديث والمعاصر
تاريخ جهاد الليبيين
تاريخ صدر اإلسالم
العالقات العربية األوربية
تاريخ ليبيا الحديث
تاريخ ليبيا القديم
تاريخ ليبيا المعاصر
حركات التحرر
مشروع التخرج

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

مقرر :العالقات العربية اإلفريقية
القسم

التاريخ

رقم المقرر

115Hist

اسم المقرر
طبيعة المقرر

العالقات العربية اإلفريقية
نظري

صفة المقرر
األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر
أهداف المقرر
مفردات المقرر

مراجع المقرر

3
 يهدف المقرر إلى دراسة التفاعل بين البلدان العربية والبلدان اإلفريقية وذلك من
خالل تحليل الروابط التاريخية للعرب واألفارقة ،والنضال والمصير المشترك ضد
االستعمار والتخلف.
 -1أفريقيا والعالم العربي :
أ .الجذور التاريخية للعالقات العربية اإلفريقية ودور اإلسالم في تعميقها
ب-اإلستعمار والعوامل القومية
 -2قضايا في العالقات العربية اإلفريقية :
أ .الصهيونية
ب.العنصرية
 -3العالقات والتعاون العربي اإلفريقي :
أ .تحليل واقع العالقات العربية اإلفريقية
تجربة التعاون العربي اإلفريقي ( كل مواضيع الكتاب).
المراجع :
 - 1العالقات العربية اإلفريقية
المؤلف :د .أحمـــد الجبير
 -2العالقات العربية اإلفريقية
المؤلف :سالم علي محمد كتي
 -3العالقات العربية اإلفريقية دراسة حالة العالقات الليبية اإلفريقية
المؤلف :سالم حسين البرناوي

مقرر :العالقات العربية األوربية
القسم

التاريخ

رقم المقرر
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اسم المقرر
طبيعة المقرر

العالقات العربية األوربية
نظري

صفة المقرر
األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر
أهداف المقرر
مفردات المقرر

مراجع المقرر

3

شكلت الحروب الصليبية خطرا ً داهما ً على األمة العربية في العصور الوسطى،
ومجاالً للتفاعل الحضاري بين العرب واألوربيين في الوقت ذاته .سيتناول هذا المقرر
مجموعة من الموضوعات نبينها في المفردات التالية
 –2بواعث الحركة الصليبية
 -1ماهية الحركة الصليبية
 -4الشرق األدنى في أواخر القرن الحادي عشر
 -3األتراك وإحياء قوة المسلمين
الميالدي
 -6األمراء الصليبيون والدولة البيزنطية
 -5الدعوة للحملة الصليبية األولى
 -7الحملة الصليبية األولى وسالجقة الروم  -8تأسيس إمارة الرها الصليبية
 -9الحملة الصليبية األولى وسالجقة فارس  -10الطريق إلى بيت المقدس
 -12إتمام غزو فلسطين
 -11تنظيم الفتح
-13النزاع بين بلدوين وبطرق بيت المقدس  -14بلدوين األول والفاطميون
 -16سياسة بلدوين األول
-15بلدوين األول واألتراك
 -18ريموند وتأسيس إمارة في الشام
-17ريمند الصنجيلي والصليبيون
 -20برترام وظهور إمارة طرابلس
 -19أعمال وليم جوردان
 -22القوى اإلسالمية في الشام والعراق
 -21حياة الصليبيين ونظمهم في الشام

المراجع :
 - 1تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى
المؤلف  :د .سعيد عبد الفتاح عاشور
 -2العالقات العثمانية األوربية في القرن السادس عشر
المؤلف :إدريس الناصر رائسي
 -3تاريخ العالقات بين الشرق والغرب
المؤلف :علي حسين الشطشاط

مقرر :تاريخ آسيا الحديث والمعاصر
القسم

التاريخ

رقم المقرر

120His

اسم المقرر
طبيعة المقرر

تاريخ آسيا الحديث والمعاصر
نظري

صفة المقرر
األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر

3

أهداف المقرر

يهدف المقرر إلى توفير المعرفة لطالب التاريخ عن جانب من التاريخ اإلنساني ،ونقاط
التقاطع بين شعوب آسيا والشعب العربي.

مفردات المقرر

مراجع المقرر

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مقدمة جغرافية وتاريخية
الصين في القرنين التاسع عشر والعشرين
اليابان منذ 1835
كوريا ،الموقع الجغرافي وتطور التاريخ السياسي
الهند من اإلستعمار إلى اإلستقالل
نشأت وتأسيس دولة باكستان
فيتنام من اإلستعمار إلى اإلستقالل
إندونيسيبا من اإلستعمار إلى اإلستقالل

المراجع:
 - 1موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر
المؤلف :د .ميالد المقرحي
 -2تاريخ آسيا الحديث والمعاصر
المؤلف :رأفت غنيمي الشيخ وآخرون
 -3تاريخ آسيا الحديث
المؤلف :اسماعيل أحمد ياغي

مقرر :تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر
القسم

التاريخ

رقم المقرر

His 117

اسم المقرر
طبيعة المقرر

تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر
نظري

صفة المقرر
األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر

3
نظرا ً لعمق وتجذر العالقات العربية اإلفريقية  ،وتأثير األحداث على الوطن العربي،
فإن هذا المقرر يحاول تتبع هذه األحداث ،لتبيان عمق هذه العالقات والمحاوالت
اإلستعمارية لتفتتيت وحدة هذه القارة.
 -1مقدمة جغرافية وتاريخية
 -2الصين في القرنين التاسع عشر والعشرين
 -3اليابان منذ 1835
 -4كوريا ،الموقع الجغرافي وتطور التاريخ السياسي
 -5الهند من اإلستعمار إلى اإلستقالل
 -6نشأة وتأسيس دولة باكستان
 -7فيتنام من اإلستعمار إلى اإلستقالل
 -8إندونيسيبا من اإلستعمار إلى اإلستقالل
 -1قراءة في بعض مصادر التاريخ اإلفريقي
 -2صورة عامة إلفريقيا في أواخر القرون الوسطى
 -3حركة الكشوفات الجغرافية األوربية إلفريقيا في القرن السادس عشر
 -4تجارة الرقيق وعصر اإلسلحة في إفريقيا
 -5اإلسالم والمسيحية في إفريقيا
 -6الرحالة والشركات األوربية التجارية وجمعيات التبشير والتمهيد لقدوم
اإلستعمار
 -7التكالب اإلستعماري األوربي على إفريقيا خالل القرنين الثامن عشر والتاسع
عشر
 -8أثيوبيا والسودان في القرن التاسع عشر
 -9اإلستعمالر األوربي إلفريقيا في القرن التاسع عشر
-10إفريقيا من اإلستعمار إلى االستقالل ()1
 -11إفريقيا من اإلستعمار إلى اإلستقالل ()2
 -12المشاكل التي واجهت الدول اإلفريقية فيما بعد اإلستقالل

أهداف المقرر

مفردات المقرر

املراجع:
 - 1موجز تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر
المؤلف :د .فيصل محمد موسى

مراجع المقرر

2

 -تاريخ افريقيا المعاصر

المؤلف :رأفت غنيمي الشيخ
 -3تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر
المؤلف :شوقي عطاء هللا الجمل

مقرر :تاريخ اإلسالم في األندلس
القسم

التاريخ

رقم المقرر

108Hist

اسم المقرر
طبيعة المقرر

تاريخ اإلسالم في األندلس
نظري

صفة المقرر
األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر

3

أهداف المقرر

شكلت األندلس أحد المراكز المهمة للحضارة العربية اإلسالمية ،وقناة أساسية لنقل هذه
الحضارة إلى أوربان فإن هذا المقرر يحاول تتبع هذا الدور المزدوج.

مفردات المقرر

مراجع المقرر

فتح العرب للمغرب :
جغرافية بالد المغرب
سكان المغرب
ج .بالد المغرب قبل الفتح العربي
د .مراحل الفتح العربي للمغرب
 -2فتح المسلمين لألندلس :
إسبانيا قبل الفتح اإلسالمي
حملة طارق بن زياد
حملة موسى بن نصير
عبد العزيز بن موسى واستكمال فتح األندلس
عصر الوالة :
عناصر السكان
عصر الوالة والتوسع اإلسالمي فيما وراء البرتات
النزاع بين العرب والبربر
تحول النزاع بين البلديين والشاميين إلى صراع بين القيسية واليمنية
هـ .بدأ حركة اإلسترداد المسيحي
قيام دولة بني أمية في األندلس
أمراء بني أمية بعد عبدالرحمن الداخل
عصر الخالفة بقرطبة
بنو عامر وسقوط الخالفة بقرطبة
اآلثار الباقية من العصر األموي
المراجع :
 - 1تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس
المؤلف :د .السيد عبد العزيز سالم
 -2دولة اإلسالم في األندلس
المؤلف :محمد عبدهللا عنان
 -3التاريخ العباسي واألندلسي

مقرر :تاريخ االغريق
القسم

التاريخ

رقم المقرر
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اسم المقرر
طبيعة المقرر

تاريخ االغريق
نظري

صفة المقرر
األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر

3
يهدف هذا المقرر إلى توضيح دور اإلغريق في تاريخ العالم القديم وارتباطه بتاريخ
الوطن العربي القديم باعتبار أن التاريخ العربي القديم من موارد التاريخ اإلغريقي،
كما يهتم بدراسة حضارة اإلغريق وإسهامات المفكرين العرب المسلمين في تأثر
الغرب األوربي بالحضارة اإلغريقية ،فضالً عن تناوله بالدراسة المجتمع اليوناني
والحضارات القديمة في بالد اإلغريق.
 -1أثر العوامل الجغرافية في تاريخ األغريق
 -2مصادر تاريخ األغريق ومراجعه
 -3العالقة بين بالد األغريق و الوطن العربي
 -4الحضارات القديمة في بالد األغريق
 -5العصور الهوميرية
 -6هجرات األغريق
 -7الديانة األغريقية
 -8حركة االستعمار األغريقي الكبرى في القرن الثامن والسادس ق.م
 -9دراسة المدن األغريقية  :اسبرطة
 -10أثينا ،نشأتها وتطور النظم الدستورية فيها
 -11الحروب الفارسية األغريقية
 -12األمبراطورية األثينية وحلف ديلوس والحروب البيلوبرنيزية
 -13الحضارة األغريقية في القرن الخامس

أهداف المقرر

مفردات المقرر

املراجع :
- 1

مراجع المقرر

دراسات في تاريخ األغريق وعالقته بالوطن العربي المؤلف :د .رجب عبد

الحميد األثرمذ

2

 -التاريخ اليوناني المؤلف :عبد اللطيف أحمد علي

 -3اليونان المؤلف :حسين الشيخ

مقرر :تاريخ الحضارات في الوطن العربي
القسم

التاريخ

رقم المقرر

102His

اسم المقرر

تاريخ الحضارات في الوطن
العربي
نظري

صفة المقرر

إجباري

األقسام المقررة

التاريخ

طبيعة المقرر

وحدات المقرر
أهداف المقرر

مفردات المقرر

مراجع المقرر

3
يهدف إلى تزويد الطالب بخلفية مفيدة عن نشوء الحضارة العربية القديمة ،كونها
األساس في بناء الحضارة العربية فيما بعد ،ويتناول  :مواطن الحضارات القديمة
وعوامل نشأتها – المجتمع العربي القديم  ،الحياة السياسية واالقتصادية والدينية.
 -1الحياة االجتماعية :
أ-األسرة  :الزواج  ،الطالق  ،الميراث  ،المرأة والوأد  ،المرأة والحجاب  ،مكانة
المرأة العربي’
ب -المجتمع العربي القديم  :مكانة العرب  ،أقسام المجتمع العربي  ،من أعراف
العرب.
ج-من أيام العرب في الجاهلية  :قيمتها التاريخية  ،أسبابها  ،أنواعها  ،أشهر أيام
العرب.
 -2الحياة السياسية واالقتصادية :
أ-الحياة السياسية  :النظام الملكي  ،النظام القبلي  ،حكومات المدن.
ب-الحياة االقتصادية  :الموارد الزراعية  ،الموارد الطبيعية  ،التجارة  ،تجارة مكة
المكرمة.
 -3الحياة الدينية :
أ-الدين  ،صعوبة التأريخ للدين العربي القديم
ب-األديان الوثنية
ج-األديان السماوية  :اليهودية و النصرانية
 -4بيوت العبادة  :أنواع المعابد  ،أسماء المعابد  ،حرمة المعابد  ،سدنة المعابد ،
 -5الكعبة المشرفة
المراجع :
1ا -لحضارة العربية القديمة ( مصر والشرق األدنى القديم) المؤلف :د .محمد بيومي
مهران
المراجع المساعدة :
-2احضارات الوطن العربي القديمة أساسا ً للحضارة اليونانية
المؤلف :سامي سعيد األحمد
 -3دراسات في تاريخ العرب
المؤلف :السيد عبدالعزيز سالم

مقرر :تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية
القسم

التاريخ

رقم المقرر

110Hist

اسم المقرر

تاريخ الحضارات في الوطن
العربي
نظري

صفة المقرر

إجباري

األقسام المقررة

التاريخ

طبيعة المقرر

وحدات المقرر
أهداف المقرر

مفردات المقرر

3
يهدف المقرر إلى إبراز مكامن القوة والتقدم في الحضارة العربية اإلسالمية ودورها
في إثراء الحضارة اإلنسانية ،في وقت كانت أوربا غارقة في الظالم والجهل وتتناول
عدة مواضيع وفق ما سيرد في المفردات.
 -1الحضارة :تعريفها  ،نشأتها  ،نشأة الحضارات وأفولها  ،الحضارات القديمة في
العالم  ،الخضارات القديمة في الوطن العربي.
 -2الحضارة العربية اإلسالمية  :مصادر التشريع  ،نظام الحكم ن الجيش واألسطول ،
النشاطات اإلقتصادية  ،طرق المواصالت  ،الحياة الفكرية العلوم اإلجتماعية  ،العلوم
الكونية .
 -3إسهامات العرب المسلمين في العلوم التطبيقية
 -4المظهر الفني
 -5المجتمع.

املراجع :
1

 -الحضارة العربية اإلسالمية

المؤلف :شوقي أبوخليل

مراجع المقرر

2

 -تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية

المؤلف :بشير التليسي &جمال هاشم

3

 -التاريخ السياس والحضاري للدولة العربية اإلسالمية

المؤلف :علي حسين الشفشاط

مقرر :تاريخ الدولة األموية
القسم

التاريخ

رقم المقرر
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اسم المقرر
طبيعة المقرر

تاريخ الدولة األموية
نظري

صفة المقرر
األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر
أهداف المقرر

مفردات المقرر

مراجع المقرر

3
يهدف المقرر إلى إبراز الدولة األموية بصفتها دولة عربية اعتمدت على العنصر
العربي في القيادة وأدت دورا ً حيويا ً في بناء الدولة العربية سياسيا ً وحضارياً ،وتناول
نهاية عصر الخالفة الراشدية وظهور الدولة األموية ،وأهم األحداث في هذا العصر.
 -1الدولة األموية منذ دخول بني أمية إلى اإلسالم حتى ثورة عبدهللا بن الزبير
 -2خالفة مروان بن عبد الحكم -معركة مرج راهط ،مؤتمر الجابية ،خالفة
عبدالملك بن مروان ،حركة عمرو بن سعيد بن العاص وانقسام األحزاب
األموية ،حركة التوابين ،حركة المختار بن عبيد الثقفي ،الحركة الزبيرية ،حركة
عبد الرحمن بن األشعث ،الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق ،الفرق اإلسالمية.
 -3من خالفة الوليد بن عبدالملك إلى خالفة مروان بن محمد
 -4الفتوحات اإلسالمية في عهد الدولة األموية.
 -5الحضارة العربية اإلسالمية في العصر األموي
 -6الحيــاة الفكرية
 -7أسباب سقوط الدولة األموية.
المرجع:
 -1الدولة األموية
المؤلف :د .محمد حسن السباني
 -2الدولة العربية اإلسالمية
المؤلف :عصام شبارو
 -3سقوط الدولة األموية
المؤلف :فله وزن
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3
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأبرز اإلنجازات الحضارية والتطورات السياسية
في العصر العباسي ،وستكون المواضيع المستهدفة وفق ما سيرد في المفردات.
الجزء األول :
 -1الثورة العبلسة  :من مقدمات الثورة(البؤرة والدعوة) إلى انهيار خالفة دمشق
 -2العباسيون  :من ميزات الحكم العباسي ألى المنصــــور
 -3توطيد الدولة  :الثورات على العباسيين.
 -4عصر الرشيد واالستقرار – الخلفاء  ،المهدي  ،الهادي  ،الرشيد  ،األمين ،
المأمون.
إلى طور النزاع المسلح
 -5مشاكل الحكم  :من والية العهد
 -6المشاكل والحركات السياسية
ْ
الجزء الثاني :
 -1المشاكل والحركات الدينية :
أ .مشكلة الزندقة  :الشعوبية  ،حركة الزندقة  ،قصة المكافحة
ب .الحركات الدينية الأليرانية  :الحزمية (المحمرة)  ،البابكية  ،قضية طبرستان
 -2العالقات الخارجية :
 العالقات مع الشرق ومع الروم : العالقات مع الشرق والشمال ( قطاع الهند ،الصين ،تركستان ،الحزرواألرمن)
 العالقات مع الشمال الغربي (جبهة الروم).-3العالقات الخارجية في البحر المتوسط والغرب :
 القوى البحرية العباسية في المتوسط القوى البحرية اإلسالمية في المتوسط العالقات مع الجنوب (جنوب مصر وحوض النيل). العالقات مع المغرب  :مع المغرب العربي  ،مع إمارة األندلس  ،الغرب(العالقات مع الفرنجة).
 -4عصر المعتصم ( فترة القلق) :الخلفاء :المعتصم ،الواثق باهلل ،المتوكل على هللا.

املراجع الرئيس :

مراجع المقرر

 - 1دولة بني العباس ( الجزء األول والثاني)
المؤلف :د .شــاكر مصطـــفى
 -2الدولة العباسية
المؤلف :بدر عبدالرحمن محمد
 -3التاريخ العباسي السياسي والحضاري
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3

نظرا ً لخضوع الوطن العربي للسيطرة العثمانية لفترة تناهز األربعة قرون ،فإن من
الضروري لطالب التاريخ دراسة تاريخ هذه الدولة ن جوانبها المختلفة وـأثيرها على
العالم اإلسالمي.
 -1أصل األتراك العثمانيين
 -2قيام الدولة واتساعها
 -3الدولة في معترك الصراع العالمي
 -4نظام الحكم
 -5مرحلة االنتقال  :الدولة بعد سليمان القانوني
 -6حركة اإلصالح العثماني والتنظيمات الخيرية
 -7الحرة الدستورية
 -8عهد السلطان عبد الحميد
 -9عهد اإلتحاديين ونهاية اإلمبراطورية العثمانية
 -10الحركة الوطنية التركية وبداية عصر الجمهورية

املراجع:
 - 1في أصول التاريخ العثماني

مراجع المقرر

المؤلف :أحمد عبد الرحيم مصطفى
 -2تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي
المؤلف :د .أحمد فؤاد متولي
 -3تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى اإلنقالب على الخالفة
المؤلف :محمد سهيل طقوش

مقرر :تاريخ الرومان
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التاريخ

رقم المقرر

106Hist

اسم المقرر
طبيعة المقرر
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3

الهدف من هذا المقرر ،كونه وريثا ً للتاريخ اليوناني وحضارته ،وأثره على الوطن
العربي في المشرق والمغرب وذلك من خالل دورهم السياسي واالجتماعي والعقائدي
والثقافي من خالل خضوع الوطن العربي لدولة الرومان حتى ظهور اإلسالم ،فضالً
عن تناولها للكيان الجغرافي وسكان إيطاليا القدماء في األلف الثاني وأوائل األلف
األول قبل الميالد ونظام روما السياسي واالقتصادي والديني في العهد الملكي وتوحيد
إيطاليا من سنة  509إلى  265ق.م .والحرب البونية بين روما وقرطاجة وسقوط
الجمهورية وإعالن اإلمبرهطورية الرومانية.
-1
 -2الكيان الجغرافي
 -3سكان إيطاليا القدماء (األلف الثاني وأوائل القرن األلف األول ق.م)
 -4روما في العهد الملكي
 -5توحيد إيطاليا بزعامة روما
 -6الجمهورية الرومانية داخل إيطاليا من  509إلى  265ق.م
 -7المجتمع الروماني في النصف األول من العهد الجمهوري
 -8الحرب البونية أو الحرب بين روما وقرطاجة
 -9روما تبسط سيادتها على البحر األبيض المتوسط في النصف الثاني من العهد
الجمهوري
 -10أوضاع النظم السياسية في النصف الثاني من العهد الجمهوري
 -11الحكم الروماني في الواليات
 -12تدهور الجمهورية الرومانية وقيام الدكتاتوريات
 -13سقوط الجمهورية الرومانية
 -14قيام اإلمبراطورية الرومانية
المراجع :
 - 1التاريخ الروماني
المؤلف :د .إبراهيم رزق هللا أيوب
 -2األمبراطورية الرومانية
المؤلف :مصطفى العبادي
 -3الرومان
المؤلف :حسين الشيخ
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3

أهداف المقرر

نتيجة لألحداث والتطورات التي مر بها الوطن العربي خالل القرون الخمسة الماضية،
كان لزاما ً على طالب التاريخ اإللمام بهذه األحداث الحيوية في تايخ أمته.
 -1شبه جزيرة العرب  :لمحة تاريخية وجغرافية
 الكيانات السياسية :المملكة العربية السعودية  -الجمهورية العربية اليمنية  -جمهورية اليمن الجنوبية
الشعبية  -عُمان  -قطر  -جزائر البحرين  -الكويت
 -2العراق
 -3المملكة األردنية الهاشمية
 -4فلسطين
 -5سوريا
 -6مصـــر
 -7الســــودان
 -8ليبيــــــا
 -9تونس
 -10الجزائر
 -11المغرب

مفردات المقرر

مراجع المقرر

المراجع :
 - 1تاريخ العرب الحديث
المؤلف  :د .زاهيـــة قدورة
 -2تاريخ العرب الحديث
المؤلف :علي سلطان
 -3تاريخ العرب المعاصر
المؤلف :رأفت الشيخ

مقرر :تـاريخ العرب القديم
القسم
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3
يهدف إلى تزويد الطالب بخلفية مفيدة عن حضارة العرب قبل اإلسالم ،ومقوماتها ،
كما يتناول مصادر التاريخ العربي القديم ،أصل العنصر العربي ،الدول العربية القديمة
في اليمن ،الدويالت العربية القديمة في بادية الشام والجزيرة العربية والعراق ومدن
الحجاز الكبرىن الحياة اإلجتماعية والدينية قبل اإلسالم.
 -1مصدر التاريخ العربي القديم
 -2جغرافية شبه الجزيرة العربية
 -3العرب و الساميون وطبقاتهم وتسميتهم
 -4الدول العربية القديمة في اليمن والصراع الدولي حولها
 -5الدويالت العربية في بادية الشام وشمال الجزيرة العربية
 -6الدول العربية القديمة في بادية الشام والعراق
 -7مدن الحجاز الكبرى
 -8الحياة االجتماعية عند العرب قبل اإلسالم
الحياة الدينية عند العرب قبل اإلسالم.
المراجع :
 - 1تاريخ العرب قبالإلسالم
المؤلف :د .عبدهللا خليفـــــة الخبـــــاط
 -2تاريخ العرب قبل اإلسالم
المؤلف :د .السيد عبد العزيز سالم
 -3العرب في العصور القديمة
المؤلف :لطفي عبدالوهاب
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يهدف إلى تعريف الطالب بالتاريخ العربي منذ بداية الغزو العثماني للوطن العربي ،
والصراعات التي حدثت في هذه الفترة ،ومن ثم ظهور بعض الزعامات العربية التي
تصدت للنفوذ العثماني ،وبداية التوسع األوربي في الوطن العربي على حساب
العثمانيين،
 -1الوطن العربي في ظل الحكم العثماني
 -2ظهور الدولة العثمانية وتوسعها في أوربا
 -3نظم ومؤسسات الحكم العثماني في الوطن العربي
 -4الزعامات واألسر المحلية في الواليات العربية
 -5الغزو الفرنسي لمصر وظهور محمد علي
 الغزو اإلستعماري األوربي للوطن العربي -1اإلستعمار الفرنسي للمغرب العربي
 -2اإلحتالل البريطاني لمصر 1882
 -3فرض الحماية البريطانية على منطقة الخليج العربي
 -4اإلحتالل اإليطالي لليبيا 1911
 الوطن العربي أواخر العهد العثماني -1اإلصالحات العثمانية وتأثيرعا عللى الوطن العربي
العرب في مواجهة سياسة التتريك
 -2الوطن العربي خالل الحرب العالمية األولى

املراجع :
1

مراجع المقرر

 -الموجز في التاريخ العربي

المؤلف :د .جمال هاشم الذويب
د .محمد سيد الزبيدي

- 2

تاريخ العرب الحديث

المؤلف :د .زاهية قدورة
 -3تاريخ العرب الحديث
المؤلف :علي سلطان

مقرر :تاريخ المغرب العربي في العصر اإلسالمي
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3
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأوضاع شمال إفريقيا قبيل وصول اإلسالم،
والتطورات السياسية والحضارية التي مرت بها هذه المنطقة عبر العصور اإلسالمية
المختلفة.
 -1بالد المغرب في العصر البيزنطي :
أ .استرجاع جستنيان لبالد المغرب
ب .المشاكل التي واجهها البيزنطيون في المغرب
ج .والة بيزنطة في المغرب في عصر جستنيان
د .اضمحالل النفوذ البيزنطي في المغرب بعد جستنيان
هـ .نظام البيزنطيين اإلداري والدفاعي في المغرب
 -2المغرب في العصر اإلسالمي  :دراسة ألهم مصادر تاريخ المغرب في
العصر اإلسالمي.
 -3فتح العرب لبالد المغرب :
أ .المرحلة األولى من فتح المغرب
ب .مرخلة الفتح المنظم
 -4المغرب اإلسالمي في عصر الدولتين األموية والعباسية
أ .المغرب في ظل الدولة األموية
ب .المغرب في فترة االنتقال بين سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسة
 -5دولة األدارسة في فاس
 -6دولة الرستميين بتاهرت والمدراريين في سجلماسة
 -7المغرب في ظل الفاطميين
 -8المغرب ااألدنى واألوسط في ظل بني زيري وبني حماد الصنهاجيين
 -9المغرب اإلسالمي في ظل دولتي المرابطين والموحدين :
أ .قيام دولة المرابطين في المغرب
ب .المغرب في عصر الموحدين
المراجع :
 - 1تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي
المؤلف :د .السيد عبد العزيز سالم
 -2المغرب العربي
المؤلف :إحسان حقي
 -3تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي
المؤلف :عبد الحميد حمودة
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مراجع المقرر

3

نظرا ً ألهمية تاريخ أوربا كونه جزءا ً من التاريخ اإلنساني ،وتأثيره على األمة العربية،
فإن هذا المقرر يوفر لطالب التاريخ اإلطالع على جانب من التاريخ اإلنساني الذي له
ارتباطاته التاريخية مع المحيط العربي.
 -2حركة الكشوفات الجغرافية
 - 1عصر النهضة األوربية
 -4حرب الثالثين عاما ً الدينية 1678-1618
-3حركة اإلصــالح الديني
 -6الثورة الفرنسية والحروب النابليونية
-5اختالل توازن القوى
 -8الثورة في فرنسا عام 1830والثورات
-7مؤتمر فيينا 1815-1814
األوربية
-9أزمات منتصف القرن التاسع عشر
 -10المسألة الشرقية وحرب القرم 1956-1835
 -11الوحدة اإليطالية
 -12الوحدة األلمانية
 -13المسألة الشرقية ومؤتمر برلين 1878
 -14التوسع اإلستعماري األوربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
 -15محاوالت توازن القوى 1904-1890
 -16األزمات الدولية الممهدة للحرب العالمية األولى
-17الحرب العالمية األولى
 -18فترة ما بعد الحرب
 -19األزمات الدولية الممهدة للحرب العالمية الثانية
 -20الحرب العالمية الثانية
المراجع:
 - 1تاريخ أوربا الحديث والمعاصر( من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانية).
المؤلف :د .ميــــالد المقــــرحي
 -2تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 1911-1815
المؤلف :عمر عبدالعزيز عمر
 -3تاريخ أوربا الحديث والمعاصر من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا
المؤلف :عبدالعزيز النوار
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يهتم المقرر بالغزو اإليطالي لليبيا ،وإبراز دور المقاومة العربية الليبية ضده باعتبار
الجهاد الليبي مرحلة متميزة في تاريخ كفاح الليبيين ضد السيطرة األجنبية.
 -1التمهيد للغزو اإليطالي وموقف الليبيين منه
 -2الغزو اإليطالي لليبيا وبداية المقاومة الوطنية 1912،1911
 -3صلح أوشي لوزان -أكتوبر 1912
 -4آثار صلح لوزان على حركة الجهاد
 -5التوغل اإليطالي في الدواخل عقب صلح لوزان
 -6الموقف الوطني وأثره في عملية التقهقر اإليطالي من قاهرة إلى القرضابية ،
نوفمبر -1914إبريل 1915
 -7تأثيرات الحرب العالمية األولى على حركة الجهاد
 -8حركة الجهاد الليبي خالل الفترة 1921-1919
 -9الحركة الوطنية 1923-1922
 -10القبلة
 -11عمليات خط عرض  29شماالً
- -12حركة عمر المختار في الجبل األخضر 1931-1923
 - -13المعتقالت  -14العوامل المساعدة في حركة الجهاد الليبي (-1911
 )1932التموين ،اإلسلحة والتطبيب -15 .األساليب الحربية في حركة جهاد
الليبيين  -16اإلستيطان اإليطالي في ليبيا
 -17ليبيا والغزو الثقافي اإليطالي.

أهداف المقرر

مفردات المقرر

املراجع :
1

مراجع المقرر

 -بحوث ودراسات في التاريخ الليبي ( . )1943-1911الجزء الثاني

المؤلف :مجموعة من األساتذة والباحثين
 -2جهاد األبطال
المؤلف :الطاهر الزاوي
 -3معجم معارك الجهاد
المؤلف :خليفة التليسي

مقرر :تاريخ صدر اإلسالم
القسم

التاريخ

رقم المقرر
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نظري
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األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر
أهداف المقرر
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3
يهدف إلى متابعة الظروف التي سبقت ظهور اإلسالم ،والتطورات السياسية في العصرين
النبوي والراشدي .ويتناول  :عصر ما قبل اإلسالم  ،الدعوة إلى اإلسالم  ،قيام دولة
الرسول بالمدينة  ،األخطار التي أحاطت بالدولة اإلسالمية بعد وفاة الرسول  ،الخالفة
وبداية عصر الخلفاء الراشدين  ،الفتوحات اإلسالمية  ،الفتنة الكبرى.
 -1ظهور اإلسالم وقيلم الدولة العربية اإلسالمية :
الدعوة إلى اإلسالم
أ.
ب .قيام دولة الرسول في المدينة
 -2األخطار التي تهددت الدولة العربية اإلسالمية بعد وفاة الرسول صل هللا عليه
وسلم
التنازع على الخالفة
أ.
ب .حركة الردة
 -3الفتوحات اإلسالمية :
الدافع الرئيس والعوامل المساعدة
أ.
ب .فتوح الشام ومصر والمغرب
ج .فتوح العراق وفارس والجزيرة وأرمينية
تنظيم عمر بن الخطاب للفتوح
د.
 -4الفتنة الكبرى :
بداية اإلنقسام بين المسلمين إاى هاشمية وعثمانية
أ.
ب .أسباب الفتنة
ج .مقتل عثمان
اللصراع بين علي ومعاوية وقيام الدولة األموية.
د.

املراجع:
1

-التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية

المؤلف :د .السيد عبد العزيز سالم

2

مراجع المقرر

 -تاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية

المؤلف :عمر فروخ

- 3
- 5

تاريخ الخالفة الراشدة
المؤلف  :محمد بن أحمد كنعان

مقرر :تاريخ الوطن العربي ( )1402-1258
القسم

التاريخ

رقم المقرر
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إجباري
التاريخ
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نظري

3
تهدف هذه المادة إلى دراسة األوضاع السياسية في الوطن العربي منذ الغزو المغولي
حتى بدء السيطرة العثمانية على الوطن العربي.
 -1قيام دولة المغول  :مراحل قيام الدولة ومميزاتها
 -2استعراض أحوال العالم العربي اإلسالمي قبيل الغزو المغولي
 -3اندفاع المغول نحو العالم العربي اإلسالمي
 -4دولة المماليك ودورها في صد الصليبيين والمغول
 -5الدولة اإلليخانية
 -6قيام دولة اإلسالم في شبه القارة الهندية
 -7الدولة العثمانية
 -8األحوال الثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية في العالم العربي اإلسالمي بعد
سقوط بغداد.

املراجع:
1

مراجع المقرر

 -محاضرات في تاريخ العالم اإلسالمي بعد سقوط بغداد حتى قيام الدولة

العثمانية
المؤلف  :د .عبد الجواد الصادق الشيباني

- 2

-محاضرات في تاريخ العالم اإلسالمي بعد سقوط بغداد

المؤلف :شوقي خليل

3

 -النظم اإلقطاعية في الشرق األوسط

المؤلف :إبراهيم طرخان

مقرر :تاريخ ليبيا الحديث
القسم

التاريخ

رقم المقرر
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نظري
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األقسام المقررة

إجباري
التاريخ

وحدات المقرر
أهداف المقرر
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يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأبرز التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
التي مرت بها ليبيا منذ منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين .
 -1طرابلس الغرب في عهد (الحكم التركي المباشر األول)
 -2أسرة القرمانلي اإلقطاعية ()1793-1711
 -3نضال أهالي طرابلس الغرب وبرقة ضد الحكم التركي المباشر الثاني
 -4والية طرابلس قبيل العدوان اإليطالي ()1912،1911

املراجع:
- 1

مراجع المقرر

تاريخ ليبيا في العصر الحديث من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع

القرن العشرين.
المؤلف :ن .إ .بروشين

2

 -ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911

المؤلف :إتوري روسي

3

-آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث

المؤلف :عمار جحيدر

مقرر :تاريخ ليبيا القديم
القسم

التاريخ

رقم المقرر
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أهداف المقرر

يهدف إلى تزويد الطالب بالمعلومات الضرورية عن فجر التاريخ في بلده ،وأبرز
المظاهر الحضارية التي تمتعت بها ليبيا منذ أقدم العصور والعصور الالحقة.
وتتناول .ليبيا في عصر ما قبل التاريخ – الهجرات الخارجية إلى ليبيا – الحضارة
الليبية القديمة – اإلغريق في منطقة برقة – ليبيا في العصر الروماني – ليبيا في
العصر البيزنطي  ،والمواقع األثرية في ليبيا.

مفردات المقرر

ليبيا في عصر ما قبل التاريخ  :التسمية والداللة ،والمخلفات األثرية ودالالته
ليبيا من فجر التاريخ حتى مقدم اإلغريق والفنيقيين
الحضارة الليبية القديمة  :اللغة  ،اإلقتصاديات  ،الفن  ،األسلحة والحروب
واألدوات المنزلية  ،والموسيقى والنقش والدين
ليبيا في العهد اإلغريقي والبطلمي ( 96 -631ق.م)
ليبيا في العصر الروماني
ليبيا في العصر البيزنطي
المدن والمواقع األثرية في ليبيا

-1
-2
-3

مراجع املقرر

-4
-5
-6
-7

المراجع:
 -1التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي
المؤلف :د .عبد اللطيف محمود االبرغوثي
 -2الحياة اإلجتماعية في المرافي الليبية وظهيرها في ظل السيطرة الرومانية
المؤلف :احمد محمد انديشة
 -3العالقات بين مصر وليبيا من القرن الرابع حتى القرن السابع قبل الميالد
المؤلف :أحمد دراز

مقرر :تاريخ ليبيا المعاصر
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التاريخ
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3
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأبرز التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي
مرت بها ليبيا منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عام .1969

- 1ليبيا عند ختوم القرن التاسع عشر والعشرين :
وصف عام القتصاد املمتلكات الرتكية بالشمال اإلفريقيمدن ليبيا كمراكز جتارية وحرفيةالنظام اإلجتماعي يف طرابلس وبرقة قبيل احلرب اإليطالية -الرتكية - 19111912
األسباب اإلجتماعية -االقتصادية والسياسية لظهور اجلمعية السنوسية اإلسالميةونشاطها
- 2نضال الشعب اللييب ضد املستعمرين الطليان :

مفردات المقرر

استعدادات إيطاليا الدبلوماسية ،االقتصادية والعسكرية الحتالل املمتلكاتالرتكية يف الشمال اإلفريقي
 احلرب اإليطالية الرتكية – نضال الليبيني ضد الطليان 1914- 1911 دسائس الدول الغربية يف برقة وطرابلس 1923- 1914اجلمهورية الطرابلسية النضال الوطين التحرري خالل سنيت 1931- 1923 اإلستعمار الزراعي لليبيا.- 3تشكيل الدولة  -اشرتاك ليبيا يف احلرب العاملية الثانية .
- 4املرحلة األخرية من النضال يف سبيل االستقالل السياسي .

املراجع :
1
مراجع املقرر

 -تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969

تاريخ المؤلف  :د .ميـــالد المقرحي
 -2محاضرات في تاريخ ليبيا من االستعمار االيطالي الى تاريخ االستقالل
المؤلف :نقوال زيادة
 - 3تاريخ ليبيا المعاصر السياسي واإلجتماعي
المؤلف :عزالدين عبد السالم

مقرر :حركة التحرر
القسم

التاريخ
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يهدف المقررللتعريف بحركات التحرر في آسيا و افريقيا و أمريكا الالتينية مستفيدا ً من
البحث التاريخي في الكشف عن أصول االستعمار و كيفية نشوئه و أسباب تطوره
منطلقا لدراسة تلك الحركات  .كما يستعرض المقرر تاريخ البلدان التي وقعت ضحية
االستعمار  ،ثم ينتقل لدراسة المراحل التي مرت بها حركات التحرر و الثورة وصوالً
الى االستقالل .

- 1العامل الثالث و خصائصه .
 - 2قارة افريقيا من االحالل األجنيب حتى االستقالل.
 - 3قارة آسيا من التغلغل االجنيب حتى االستقالل .

مفردات المقرر

- 4قارة امريكا الالتينية من التغلغل االستعماري حتى االستقالل .

املراجع :
- 1تاريخ العامل الثالث احلديث .
مراجع املقرر

املؤلف  :الدكتور /ابراهيم خليل امحد و عوني عبدالرمحن السبعاوي
 - 2حركات التحرر الوطين يف العامل الثالث .
املؤلف /الدكتور عبداجلليل علي املصطفى اخلليل.

مشروع التخرج
القسم

التاريخ
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مشروع التخرج

صفة المقرر

إجباري

طبيعة المقرر

نظري

األقسام المقررة

التاريخ

وحدات المقرر
أهداف المقرر
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يهدف إىل قيام الطالب بكتابة حبث منهجي يف جمال ختصصه ،يعكس فيها ما
اكتسبه من خربة نظرية يف جمال دراسته خالل فرتة الدراسة ،كما أن البحث يعد
التطبيق العملي ملا درسه الطالب من أصول حول طرق البحث العلمي.

مفردات المقرر
المرجع الرئيس :
المؤلف :د.
المراجع المساعدة :
المؤلف :د.

المراجع

