
 
 الخطة الدراسية وتوصيف المقررات : 

تعتمددددددددددددا ربنامرب ددددددددددددق ر ربنالددددددددددددالة  حددددددددددددر ت ددددددددددددح   رب  دددددددددددد مرب  ربنامرب دددددددددددد ق  ربن  ددددددددددددانق    دددددددددددد    دددددددددددد  نحم دددددددددددد مرب  ربنامرب دددددددددددد ق              
 ر ربن  ددددددددددددد  ربن دددددددددددددا  قت  ددددددددددددد   ف ددددددددددددددر  مرب ددددددددددددد ار  قدددددددددددددامق ربناانددددددددددددد  ر ربن  ددددددددددددد  رب    ل ددددددددددددد مرب   الدددددددددددددق  دددددددددددددارب ل ددددددددددددد م ربنح دددددددددددددق  

 رب مبعق ربنتان ق: ربناان  ر ت ا ربنت   ا 
 

   ربنتامقخ ربن امي.  .1
  ربنتامقخ ربن   ط ربإل دلي.  .2
   ربنتامقخ ربن   ط رب  م يب. .3
 ربنتامقخ ربحلاق   رب عاص . .4

(   ددددددددددددددا   مرب دددددددددددددد ق  جمددددددددددددددافق      ددددددددددددددارب  م ددددددددددددددانق  حم ددددددددددددددق ر  ددددددددددددددا     دددددددددددددد  تتم دددددددددددددد  با ددددددددددددددا 24 قددددددددددددددامق ربنااندددددددددددددد  ر ربندددددددددددددداربلة  
  رب صانق   كما ه  ل جمح با ا   ربآليت:

 توضيحية لربنامج الدراسة يف كل فصلخطة 



 القديم التاريخ:  ختصص

 رقم المقرر المقرر الدراسي / االجراءات
الساعات 
 المعتمدة

 الفصل

0 1 2 3 4 

القبول                                               
التسجيل                                                 

 التعريف

 

      

      Hist 535 3 مبادئ التاريخ االقتصادي واالجتماعي

      Hist 536 2 مناهج البحث التاريخي

      Hist 537 2 االنثربولوجيا التاريخية

      Hist 538 2 الجغرافيا التاريخية

 لغة )حسب التخصص(، يتم اختيار إحدى اللغات التالية :

      Hist 2 552     سندــــة المــــــــلغ -1

      Hist 2 554       اللغة اآلرامية -2

      Hist 2 556      روغليفيةــالهياللغة   -3

      Hist   558 2       اللغة اليونانية -4

      Math 1  539 احصاء متقدم 

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist 540 2 دراسة للمصادر والوثائق في التاريخ القديم

      Hist 541 3 مقرر تخصصي )اقتصادي( في التاريخ القديم

      Hist 542 3 مقرر تخصصي ) اجتماعي ( في التاريخ القديم

 لغة )حسب التخصص(، يتم اختيار إحدى اللغات التالية :

      Hist 2 553     سندــــة المــــــــلغ -1

      Hist 2 555       اللغة اآلرامية -2

      Hist 2 557      روغليفيةــالهياللغة   -3

      Hist   559 2       اللغة اليونانية -4

      Hist  574 2 حلقة بحث 

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist   575    6 الرسالة 

 ساعة30  المجموع

 



 اإلسالمي التاريخ الوسيط : ختصص
 

 المقرررقم  المقرر الدراسي / االجراءات
الساعات 
 المعتمدة

 الفصل

0 1 2 3 4 

 القبول
التسجيل                                                 

 التعريف

 

      

      Hist 535  3 مبادئ التاريخ االقتصادي واالجتماعي

      Hist 536  2 مناهج البحث التاريخي

      Hist 537  2 االنثربولوجيا التاريخية

      Hist 538  2 الجغرافيا التاريخية

 لغة )حسب التخصص(، يتم اختيار إحدى اللغات التالية :

      Hist 2  560 اللغة الفارسيـــة

      Hist 2  562 اللغـــــة التركـــــية

      Hist 2  564 اللغة اإلسبانية

      Math 1 539 احصاء متقدم

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist 543  2 دراسة للمصــادر والوثائق في التاريخ الوسيط اإلسالمي

      Hist 544  3 مقرر تخصصي )اقتصادي( في التاريخ الوسيط اإلسالمي

      Hist 545  3 مقرر تخصصي ) اجتماعي ( في التاريخ الوسيط اإلسالمي

 لغة )حسب التخصص(، يتم اختيار إحدى اللغات التالية :

      Hist 2  561 اللغة الفارسيـــة

      Hist 2  563 اللغـــــة التركـــــية

      Hist 2  565 اللغة اإلسبانية

      Hist  574 2 حلقة بحث  

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist   575    6 الرسالة  

 ساعة30  المجموع

 
 

  



 

 الوسيط األوروبي التاريخ:  ختصص
 

 رقم المقرر الدراسي / االجراءاتالمقرر 
الساعات 
 المعتمدة

 الفصل

0 1 2 3 4 

القبول                                               
التسجيل                                                 

 التعريف

 

      

      Hist 535 3 مبادئ التاريخ االقتصادي واالجتماعي

      Hist 536 2 البحث التاريخيمناهج 

      Hist 537 2 االنثربولوجيا التاريخية

      Hist 538 2 الجغرافيا التاريخية

 لغة )حسب التخصص(، يتم اختيار إحدى اللغات التالية :

      Hist 2  566 اللغة الالتيــــية

      Hist 2  568 اللغة الفرنسية

      Math 1 539 احصاء متقدم

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist 546   2 دراسة للمصادر والوثائق في التاريخ الوسيط األوروبي

      Hist 547   3 مقرر تخصصي )اقتصادي( في التاريخ الوسيط األوروبي

      Hist 548  3 مقرر تخصصي ) اجتماعي ( في التاريخ الوسيط األوروبي

 اختيار إحدى اللغات التالية :لغة )حسب التخصص(، يتم 

      Hist 2  567 اللغة الالتيــــية

      Hist 2 569  اللغة الفرنسية

      Hist  574 2  حلقة بحث 

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist   575    6  الرسالة 

 ساعة30  المجموع

 
  



  احلديث واملعاصر التاريخ:  ختصص
 

 رقم المقرر االجراءاتالمقرر الدراسي / 
الساعات 
 المعتمدة

 الفصل

0 1 2 3 4 

 القبول
التسجيل                                                 

 التعريف

 

      

      Hist 535 3 مبادئ التاريخ االقتصادي واالجتماعي

      Hist 536 2 مناهج البحث التاريخي

      Hist 537 2 االنثربولوجيا التاريخية

      Hist 538 2 الجغرافيا التاريخية

 لغة )حسب التخصص(، يتم اختيار إحدى اللغات التالية :

      Hist 2  570 اللغة التركية الحديثة

      Hist 2  572 اللـغـــــــة الفرنـــسية

      Math 539 1 احصاء متقدم

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist 549 2 والوثائق في التاريخ الحديث المعاصردراسة للمصادر 

      Hist 550 3 مقرر تخصصي )اقتصادي( في التاريخ الحديث المعاصر

      Hist 551 3 مقرر تخصصي ) اجتماعي ( في التاريخ الحديث المعاصر

 لغة )حسب التخصص(، يتم اختيار إحدى اللغات التالية :

      Hist 2  571 اللغة التركية الحديثة

      Hist 2 573 اللـغـــــــة الفرنـــسية

      Hist  574 2 حلقة بحث  

 ساعة 12  عدد الساعات

      Hist  575 6 الرسالة  

 ساعة30  المجموع

 

 

 

 


