
عدد عدد الوحداتالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الساعات 

عدد 

الساعات 

المفردات

تعريف الموسيقى،موسيقى الشعر عند القدماء 22موسيقى الشعراالولاألدباللغة العربيةاآلداب

والمحدثين،الفرق بين اإليقاع والموسيقى،مصطلحات 
دراسات أدبية االولاألدباللغة العربيةاآلداب

مقارنة

عرض ستة كتب في األدب المقارن،ودراستها دراسة 22

وافية،منها األدب المقارن لفان تيغيم،واألدب 
التجديد يف شعر االولاألدباللغة العربيةاآلداب

أيب متام

الفنية التي ينتمي إليها / استعراض الفترة التاريخية22

الذي كان المحرك  ((البديع))مناقشة مصطلح . الشاعر
المفهوم التاريخي للنظم وتطوراته الى مرحلة النضج 22نظرية النظماالولاألدباللغة العربيةاآلداب

داللئل )عند الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في كتابه 
أساطري االولاألدباللغة العربيةاآلداب

ومعتقدات قدمية

تعريف األسطورة وأسباب ظهورها،اقتناع الشاعر 22

العربي القديم باألسطورة ، المخلوقات الخرافية في 
 القصيدة االولاألدباللغة العربيةاآلداب

اجلاهلية

محاضرة عامة عن بنية القصيدة الناضجة المستوفية 22

تتكون من )المقدمات البسيطة أو الصغرى . لتقاليدها
مصطلحات أدبية باللغة االنكليزية،قطعة عن ارنست 22نصوص إجنليزيةاالولاألدباللغة العربيةاآلداب

همنغواي،وترجمتها،تأثير همنغواي في الرواية 

عدد عدد الوحداتالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الساعات 

عدد 

الساعات 

المفردات

دراسات صوتية االولاللغةاللغة العربيةاآلداب
حديثة

علم /علم األصوات النطقي/(مراحلها)عملية الكالم 22

مناهج البحث /علم األصوات السمعي/األصوات الفيزيائي
دراسات يف االولاللغةاللغة العربيةاآلداب

املقاطع اللغوية

التعريف بالمقطع اللغوي في التراث العربي وعند 22

المحدثين،أنواع المقاطع اللغوية،وأجزاؤها 
مصطلحات أدبية باللغة االنكليزية،قطعة عن ارنست 22نصوص إجنليزيةاالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

همنغواي،وترجمتها،تأثير همنغواي في الرواية 
نظرة . عرض موجز لمعنى التيسير والتجديد واإلحيء22تيسري النحواالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

في أوائل محاوالت التيسير بين سيبويه وابن مضاء، 
المفهوم التاريخي للنظم وتطوراته الى مرحلة النضج 22نظرية النظماالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

داللئل )عند الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في كتابه 

ادب/دكتوراه 

لغة/دكتوراه 



 مقدمة في مصادر المادة،وفي تسميتها/221املعجم العريباالولاللغةاللغة العربيةاآلداب

تصنيف التراث المعجمي في العربية/ثانيا.االصطالحية  
دراسات يف االولاللغةاللغة العربيةاآلداب

حروف املعاين

تمهيد في اتجاهات دراسات حروف المعاني  قديما /2ب22

ـ . الموضوعات التي تدخل في إطار المادة/2. وحديثا 

عدد عدد الوحداتالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الساعات 

عدد 

الساعات 

المفردات

ظواهر فنية يف الثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

الشعر احلديث

: أهم الظواهر الفنية في الشعر العربي الحديث،ومنها22

التكرار،التردد،القناع ،الصورة،الرمز،السرد 
القصة . محاضرة عامة عن الفن القصصي قبل اإلسالم22فن قصصي قديماللغةاللغة العربيةاآلداب

سفر )الرحلة على الناقة . القصة في الشعر. النثرية
املتنيب وعمود اللغةاللغة العربيةاآلداب

الشعر

مناقشة مصطلح . الفنية/ التاريخية/ استعراض الفترة22

تقويم نصّي لبنية . عمود الشعر عند النقاد العرب
دراسات اللغةاللغة العربيةاآلداب

استشراقية

االستشراق لغة واصطالحا،نشأة االستشراق،دوافع 22

،عرض كامل لكتاب (سياسية ،ثقافية،دينية)االستشراق
حتليل النص اللغةاللغة العربيةاآلداب

الشعري

. دواعي تحليل النص . مبادئ عامة في تحليل النص22

فن . سلطة النص وسلطة المبدع. مقومات اختيار النص
مناهج نقدية اللغةاللغة العربيةاآلداب

حديثة

عالقة النقد األدبي بغيره من . تعريف بالمنهج النقدي22

نظرية األدب، اللسانيات، البالغة واألسلوبية، )العلوم 
مصطلحات أدبية باللغة االنكليزية،قطعة عن ارنست 22اللغة اإلجنليزيةاللغةاللغة العربيةاآلداب

همنغواي،وترجمتها،تأثير همنغواي في الرواية 

عدد عدد الوحداتالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الساعات 

عدد 

الساعات 

المفردات

نظرة . عرض موجز لمعنى التيسير والتجديد واإلحيء22تيسري النحوالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

في أوائل محاوالت التيسير بين سيبويه وابن مضاء، 
أثر القرآن الكريم في اللغة العربية،لحن العامة 22قضايا لغويةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

والتطور اللغوي،حيوية اللغة بين الحقيقة 
اختيار مفردات غي . توطئة في أهداف تدريس المادة22قضايا حنويةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

. الدراسة النحوية تستحق أن يطلق عليها قضايا

ادب/دكتوراه 

لغة/دكتوراه 



الخالف وبداياته وما ألف فيه من كتب : القسم األول22خالف حنويالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

كتاب اإلنصاف في مسائل : وصلت إليها، وأهمها
اللهجات /2(السامية)الجزرية(اللغات)اللهجات22اللهجات العربيةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

اللغويون واللهجات /3،(التشكل والسياق)والفصحى
 مقدمة في مصادر المادة،وفي تسميتها/221املعجم العربيالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

تصنيف التراث المعجمي في العربية/ثانيا.االصطالحية  
مصطلحات أدبية ونقدية عامة  (Terms): المصطلحات22اللغة اإلجنليزيةالثانياللغةاللغة العربيةاآلداب

: النصوص. وخاصة تفيد الطالب باللغة االنجليزية

عدد عدد الوحداتالمادةالكورسالتخصصالقسمالكلية

الساعات 

عدد 

الساعات 

المفردات

الفكر العربي االولالفلسفةاالداب

المعاصر

مقدمة عن مفهوم الفكر         -22

العربي المعاصر الفكر العربي الحديث         -الفلسفةاالداب

والمعاصر البحث في اسباب النهضة         -الفلسفةاالداب

العربية المعاصرة اهم  التصنيفات لتيارات الفكر         -الفلسفةاالداب

العربي المعاصر شخصيات الفكر العربي         -الفلسفةاالداب

المعاصر قضايا ومشكالت الفكر العربي        -الفلسفةاالداب
شخصية االولالفلسفةاالداب

غربية 

:هيدجر 22
الوجود - 1الفلسفةاالداب
العدم- 2الفلسفةاالداب
الفلسفة- 3الفلسفةاالداب

دكتوراه الفلسفة



الميتافيزيقا- 4الفلسفةاالداب
الحقيقة- 5الفلسفةاالداب
التاويل- 6الفلسفةاالداب
الدين- 7الفلسفةاالداب
الفلسفة الثانيالفلسفةاالداب

االخالقية

االخالق بين الواقعية والمثالية        -22
نشأة االخالق في العصور         -الفلسفةاالداب

القديمة االخالق السقراطية        -الفلسفةاالداب
اضافات افالطون وارطو         -الفلسفةاالداب

االخالقية االخالق في الفكر االسالمي        -الفلسفةاالداب
22فلسفة التاريخالثانيالفلسفةاالداب

العوامل الواحدية  المحركة         -الفلسفةاالداب

للتاريخ معنى التاريخ        -الفلسفةاالداب
غاية التاريخ        -الفلسفةاالداب
عناصر الحدث التاريخي        -الفلسفةاالداب
معنى فلسفة التاريخ        -الفلسفةاالداب
اهداف فلسفة التاريخ        -الفلسفةاالداب



اسباب نشات فلسفة التاريخ        -الفلسفةاالداب
العوامل التعددية المحركة         -الفلسفةاالداب

للتاريخ نقد ابن خلدون للتاريخ        -الفلسفةاالداب
الدورات الحضارية عند فيكو        -الفلسفةاالداب
فيلسوف االولالفلسفةاالداب

يوناني

كتاب االخالق , ارسطو         -22

(فلسفة االخالق  )النيقوماقية   )كتاب السياسة الرسطو         -الفلسفةاالداب

(فلسفة السياسة  فالسفة االولالفلسفةاالداب

المشرق

, رسائل الكندي الفلسفية          -22

والرسائل , رسالة الفلسفة االولى  , رسائل ابو بكر الرازي         -الفلسفةاالداب

ورسسالة , رسالة القدماء الخمسة  , التعليقات , رسائل الفارابي         -الفلسفةاالداب

فصوص الحكم رسالة اضحوية في , ابن سينا         -الفلسفةاالداب

.المعاد  فالسفة الثانيالفلسفةاالداب

المغرب

كتاب تدبير المتوحد, ابن باجة         -22
ابن طفيل رسالة حي بن يقظان        -الفلسفةاالداب
فصل المقال فيما , ابن رشد          -الفلسفةاالداب

بين الحكمة والشريعة من  مقارنة تهافت التهافت البن         -الفلسفةاالداب

رشد مع تهافت الفالسفة للغزالي اتجاه غربي الثانيالفلسفةاالداب

حديث

22

:العقالنية الفلسفةاالداب



, تعريف بالمصطلحات     -1الفلسفةاالداب

العقالنية مفهوم متجمع, العقالنية  الجدال في , اهمية الحوار     -2الفلسفةاالداب

فهم المشكالت الفلسفية في  اصول , الخلفية الكالسيكية     -3الفلسفةاالداب

المعرفة العقلية العقالنية عند ديكارت    -4الفلسفةاالداب
اهمية الشك الديكارتي    -5الفلسفةاالداب
اثر ديكارت على سبينوزا    -6الفلسفةاالداب
اثر ديكارت على الينتس    -7الفلسفةاالداب
الثورة التجريبية المضادة     -8الفلسفةاالداب

دراسة لفالسفتها, للعقالنية   اثر ديكارت على كانت    -9الفلسفةاالداب
, العقالنية في القرن العشرين الفلسفةاالداب

, االخالق , الفلسفة التحليلية  عدد الساعات عدد الوحداتاسم المادةالتخصصالفصلالقسمالكلية

النظري

عدد الساعات 

العملي

مفردات المادة

تمثيل الجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

خرائطي 

القليم جغرافيِ

تحديد احدى محافظات العراق ورسم خارطة 22

االساس جمع البيانات الجغرافية للمحافظة 

لتمثيلها تحديد طرق التمثيل الخرائطي وكيفية 

استخدامها

الخرائط الجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

الطبيعية

الخرائط الجيولوجيةخرائط التربة والنبات 22

الطبيعيخرائط الطقس والمناخلخرائط 

الجيومورفولوجيةالخرائط الكنتوريةرسم 

المقاطع التضاريسيةحساب االنحدارات من 

الخرائط الكنتورية



استعماالت الجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

االرض 

الزراعية

مفهوم استعماالت االرض العوامل المؤثرة في 22

استعماالت االرض الطبيعية والبشرية تخطيط 

استعماالت االرض نظريات استعماالت االرض 

نماذج مختارة من استعماالت االرض الحلول 

االزمة للمشكالت المؤثرة في استعماالت االرض

مشكلة المياه في المشرق العربي تحديد اقليم 22مشكلة المياهالجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

الدراسة التعريف بازنمة المياه مصادر المياه 

انهار بالد الشام االبعاد - الرافدين -االنهار 

السياسية لمشكلة المياه وحقوق العراق التاريخية 

منافسشة الحلول المقترحة المشاكل المياه 

والمشاريع الدولية التي اقترحت لحل المشكلة

 Englishالجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

Language

2 primitive gathering primitive 

subsistence activities primitive 

subsistence forming  primitive 

herding primitive cultivation

دراسات في الجغرافيةاالولالجغرافيةاالداب

جغرافية 

السكان

- الدراسات السكانية وجغرافية السكان النشوء 22

االبعاد  اهداف االلفية االنمائية - التطور 

التحول الديموغرافي والهبة - وجغرافية السكان 

- االمية - البطالة - الديموغرافية في العراق 

-الفقر في العراق - الحرمان الغذائي في العراق 

(العراق انموذجا) السياسات السكانية 



تغيرات الجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

المناخية

نظرية الخاليا - الدورة العامة للغالف الجوي 22

نظريات  - (القطبية - روسبي - هادلي )الثالث 

النظريات الطبيعية والنظريات - التغير المناخي 

اثر التغير المناخي على درجة - البشرية 

اثر التغير المناخي على - الحرارة العالمية 

اثر التغير المناخي على - الغطاء الجليدي 

اثر التغير المناخي على - مستوى سطح البحر 

اثر التغير المناخي على  - ITCZتغير موقع  

اثر التغير - حركة التيارات النفاثة ومواقعها 

اثر التغير - المناخي على الموسمية الهندية 

المناخي على االعصير المدارية

اصناف  - (الكهاريز)تعريف عام بالمياه الجوفية22مياه جوفيةالجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

المياه - نظريات تشكيل المياه الجوفية - الينابيع 

الجوفية واالرض والغذاء في الوطن العربي 

احواض - (المياه الجوفية في الوطن العربي)

المياه الجوفية في العراق وليبيا



أقسام علم . تطور علم التربة. تعريف علم التربة22التربةالجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

. الخصائص الطبيعية لعلم التربة. التربة

العوامل . الخصائص الفيزيائية لعلم التربة

أسس تصنيف .المؤثرة على تكوين التربة

أثر الهواء الموجودة في الترب على .الترب

أثر المياه الموجودة في الترب على .خصائصها

المواد العضوية والمواد المعدنية .خصائصها

. مصدر المكونات المعدنية.المكونة للترب

بحث مع دراسة . ترجمة بحث باللغة االنكليزية

. ميدانية وتحليل للترب في مناطق متعددة

. مصطلحات باللغة االنكليزية حول الموضوع

.مجموعة قوانين تستخدم في دراسة الترب

الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة المد والجزر 22طاقةالجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

طاقة حرارة باطن االرض طاقة البحار 

والمحيطاتطاقة الكتلة الحيوية طاقة الهيدروجين  

الطاقة المائية

التعرف على واجهة البرنامج وبيئاته والتعرف 22برامجياتالجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

على أشرطة القوائم المنسدلة



مفهوم - التصحر في العراق واثاره البيئية 22تصحرالجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

- اسباب التصحر - اصناف التصحر - التصحر 

التوزيع الجغرافي للمناطق المتصحرة  في 

االراضي - االراضي الصحراوية - العراق 

االراضي - المتصحرة بسبب االمالح 

االراضي - المتصحرة بسبب جرف التربة 

االراضي المتصحرة - المتصحرة بسبب التلوث 

االثار المترتبة - بسبب زحف الكثبان الرملية 

انخفاض القابلية االنتاجية - على عملية التصحر 

- لالراضي واثارها االقتصادية واالجتماعية 

- التقنيات المستخدمة في مراقبة التصحر 

نظم - المرئيات الفضائية - الصور الجوية 

-الزيارات الميدانية - المعلومات الجغرافية 

معالجة التصحر نماذج مختارة لمناطق 

متصحرة في العراق

االسباب الطبيعية - مفهوم االراضي الجافة 22اراضي الجافةالجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

- التوزيع الجغرافي للمناطق الجافة -للجفاف 

النظام - النظام االرضي - مناخ المناطق الجافة 

النظام البيئي - النظام الحيوي - المائي 

- النظام البيئي واالجتماعي - واالقتصادي 

مستقبل االراضي الجافة



- انماط السياحة - مفهوم الجغرافية السياحة22سياحيةالجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

العوامل - العوامل المؤثرة في صناعة السياحة 

الحيوان - النبات - الموقع - المناخ )الطبيعية 

- وقت الفراغ ) العوامل البشرية  - (وغيرها 

التباين في التوزيع الجغرافي  (معدالت الدخل 

لمناطق العرض والجذب السياحي  اسباب 

االثار - التباين امكانية تنمية السياحة في العراق 

التخطيط - االقتصادية لصناعة السياحة 

السياحي والتنمية السياحية

مشكالت الجغرافيةالثانيالجغرافيةاالداب

صناعية

- التوازن البيئي واشكاليات التلوث الصناعي 22

اضافة الى - تاثير الصناعة على البيئة الطبيعية 

مشاريع بحثية تقوم بها الطلبة

عدد الساعات عدد الوحداتالمادةالتخصصالفصلالقسمالكلية

النظري

عدد الساعات 

العملي

مفردات المادة

دكتوراه االولالتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

األسس 
االقتصادية 
والمالية التي 

أرساها 
الرسول دمحم 

صلى هللا )
(عليه وآله

االوضاع  االقتصادية قبل االسالم3

االوضاع . تطرو االقتصاد في صدر الرسالة

االقتصادية في المدينة المنورة

.تطور المالية في المدينة المنورة بعد معركة بدر

 



دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

القبائل في 
الجزيرة 
العربية 
والمشرق 
اإلسالمي

استيطان القبائل في البصرة والكوفة(1 3

طبيعة االستيطان (2

اثر االستيطان في طبيعة الشخصية العراقية (3

نتائج هذا االستيطان (4

دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

نصوص 

انكليزية

الترجمة وكيفيتها2

االستشراق

نصوص تاريخية من المستشرقين

دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

خطط بغداد 

في مؤلفات 

العرب 

والمستشرقين

التعريف باسم بغداد مدينة السالم3

تاريخ بناءها

العناصر المعمارية المكونة لدينة بغداد

رأي المستشرقين في خطط بغداد

الشكل ، مواد البناء، اسوار وابواب بغداد

مساحة بغداد



دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

البنية 

االجتماعية 

لدولة الخالفة

تعريف البنية االجتماعية ودالالتها3

اهم مصادر الدراسة

البداوة،  )بعض المفاهيم المتداولة

(الحضارة،العصبية، النسب

خصوصيات الخالفة في صدر االسالم

خصوصيات الخالفة في العصر االموي

الخالف بين علي ومعاوية

التشيع االمامي والطف

االنتقال من الفرع السفياني الى الفرع المرواني

بنية الفكر الديني ودالالتها االجتماعية والشرعية

معنى انتقال الخالفة من االمويين الى العباسيين

العلماء ومؤسساتهم الدينية



دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

االراضي الروسية الشمالية الشرقية في القرنين 3تاريخ روسيا

الرابع عشر والخامس عشر

عواقب السيطرة المغولية- 

تنامي قوة واهمية امارة موسكو- 

اهم المدن في االراضي الروسيبة- 

النظام االجتماعي- 

الثقافة - 

قيام الدولة الروسية الموحدة- 

ضم نوفجورد العظمى وتغير الى امارة - 

موسكو

التحرر من السلطة المغولية واخضاع ريزان- 

ضم االراضي الشمالية- 

نتائج الوحدة- 

قيام الحكم المطلق- 

حكم البويار- 

الرادا المختارة واصالحات اواسط القرن - 

السادس عشر

االستيالء على قازان واسترخان وتحول - 

الدولة الى دولة متعددة القوميات

قيام الحرب الليغونية- 

االوبربتشيننا- 

انهاء الحرب الليغونية- 

االستيالء على سيبريا- 



دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

الدبلوماسية 

األوربية 

(1870-

1914)

1873حلف االباطرة الثالث 1 3

1878مؤتمر برلين  (2

1879الحلف الثنائي  (3

1881عصبة االباطرة الثالث  (4

1885مؤتمر برلين  (5

1904الفرنسي – الوفاق البريطاني  (6

 االزمات الممهدة للحرب العلمية االولى (7

دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

إيران في عهد 

دمحم رضا شاه

ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية1 3

حركت التحرر في اذربيجان وكردستان (2

عالقات ايران الخارجية (3

1953-1951)ايران في عهد دمحم مصدق  (4 )

تطور االحزاب السياسية في ايران (5

الثورة البيضاء (6

1979الثورة وسقوط نظام الشاه  (7

دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

التطورات 

االقتصادية 

في العراق 

1921 -

 م1958

احوال العراق االقتصادية عشية الحرب31  

العالمية االولى

امتيازات النفط (2

الجانب الزراعي (3

الجانب الصناعي (4

التجارة الداخلية والخارجية (5

الضرائب والمكوس(6

السياسة االقتصادية للحكومات (7

 السياسة االقتصادية للحكومات العراقية (8

المتعاقبة مجلس االعمار انوذجا



دكتوراه االولتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

نصوص 

انكليزية

2Ecol des annals

-Taha Alhashimi and the Roots of 

Iraqi Japanses Relations.-

-The Korean Experience of -

Modernization -

-The Medieval European History-

-Chicago School of Methodolog

دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

االوضاع 
االقتصادية 
والمالية في 
عهد الرسول

االوضاع االقتصاديةفي مكة قبل االسالم3

االوضاع االقتصادية في صدر االسالم

تطور االوضاع االقتصادية والمالية في المدينة 

المنورة

دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

نصوص 

انكليزية

2Readings and translation 

Islam

Historical English Glossary 

Composition 

How can you write C.V

write A paper How can 

 How can you write Abstract



دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

دراسات في 

تاريخ المغول

 النظام السياسي واإلداري لإلمبراطورية 3

.المغولية 

.قوانين الياسا- 

.القوريلتاي- 

.أزمات العرش المغولي- 

.قيام الخانيات- 

.الحملة على مشرق العالم اإلسالمي- 

.أزمات الدولة االليخانية.     - الدولة االليخانية

تحول الدولة االليخانية للدين اإلسالمي

دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

توفي الى رحمة هللا وليس لدينا مناهجه3استشراق



دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

اسالمي

البنية 

االجتماعية 

لدولة الخالفة 

في العصر 

العباسي

تعريف البنية االجتماعية ودالالتها3

اهم مصادر الدراسة

البداوة،  )بعض المفاهيم المتداولة

(الحضارة،العصبية، النسب

خصوصيات الخالفة في صدر االسالم

خصوصيات الخالفة في العصر االموي

الخالف بين علي ومعاوية

التشيع االمامي والطف

االنتقال من الفرع السفياني الى الفرع المرواني

بنية الفكر الديني ودالالتها االجتماعية والشرعية

معنى انتقال الخالفة من االمويين الى العباسيين

العلماء ومؤسساتهم الدينية



دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

تاريخ 

الواليات 

المتحدة 

األمريكية

 اكتشاف قارة امريكا3

كولومبس ورحالته- 

الهجرات البريطانية- 

تاسيس مستعمرة جيمس تاون- 

تاسيس المستعمرات- 

المستعمرات الشمالية- 

المستعمرات الجنوبية- 

الزراعة

الصناعة

التجارة

تطور المستعمرات االمريكية

الثورة ضد بريطانيا

اسبابها ونتائجها

دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

تاريخ 

بريطانيا في 

العهد 

الفكتوري

1837تولي الملكة فكتوريا العرش 3

االصالحات البرلمانية- 

وليم غالدستون- 

بنيامين دزرائيلي- 

نمو الديمقراطية في بريطانيا- 

السير روبرت بيل- 

الحركة الجارتية- 



دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

الدولة 

 )العثمانية 

1908 – 

1914)

السلطان محمود الثاني 31 (  1808-1839 )

1839) اصالحات السلطان عبد المجيد  (2 - 

1861)

1876- 1861) السلطان عبد العزيز  (3 )

1908-1876) السلطان عبد الحميد الثاني  (4 )

1908انقالب االتحاديين  (5

دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

سياسة 

بريطانيا في 

مصر 

(1914 -

1952)

تاريخ التواجد البريطاني في مصر3

1882االحتالل البريطاني لمصر 

اللورد كرومر وسيطرة بريطانيا على مصر

مصر اثناء الحرب العالمية االولى مؤتمر 

 1919الصلح 

1936معاهدة 

1942محاصرة القصر 

حريق القاهرة

دكتوراه الثانيتاريخاالداب

تاريخ 

حديث 

ومعاصر

نصوص 

انكليزية

2Japanese Orientslism 

- Medieval Euroean History 

reading of the terminology

- Henry Pirenne and Medieval 

History

-Iraq – Japanese Relation


