
 جامعة البصرة  
 كلٌة التربٌة للبنات

 لسم التارٌخ  

 0200 – 0202للعام الدراسي  مفردات املواد املطلوبة يف االمتحان التنافسي

 املاجستري / التاريخ االسالمي 
 المفردات اسم المادة ت

 تارٌخ عصر الرسالة و الخالفة الراشدة 1

 الوحً . نزول -1
 الدعوة السرٌة . -2
 لرٌش من الدعوة .مولف  -3
 الهجرة الى الحبشة . -4
 الهجرة الى ٌثرب . -5
 صحٌفة المدٌنة . -6

 تارٌخ البالد العربٌة المدٌم 2

 موجز التارٌخ السٌاسً لمصر فً العصر الفرعونً . -1
 مالمح من حضارة مصر الفرعونٌة . -2
 نبذة عن تارٌخ بالد الشام فً العصور المدٌمة . -3
 لرطاجة و دورها فً التارٌخ السٌاسً لشمال افرٌمٌا .مملكة  -4
 الصالت السٌاسٌة و الحضارٌة لمملكة دلمون . -5
 ة و الحضارٌة فً العصور المدٌمة.: دراسة فً اوضاعها السٌاسٌمجان )عمان( -6

 تارٌخ الدولة العربٌة االسالمٌة فً العصر االموي 3

 رجاالخو -1
 االسالمٌة فً المشرق .اتساع الدولة العربٌة  -2
 خلفاء الفرع المروانً . -3
 النشاط االلتصادي و العمرانً . -4
 الثورات العلوٌة( واالمام الحسٌن )علٌه السالم -5
 الدولة االموٌة عوامل انهٌار -6

 تارٌخ الدولة العربٌة االسالمٌة فً العصر العباسً 4

 تنظٌم الدعوة العباسٌة . -1
 هـ . 242 – 132توسع الدولة العباسٌة عصر لوة و -2
 هـ . 324 – 242عصر النفوذ التركً  -3
 هـ . 334 – 324فترة امرة االمراء  -4
 هـ . 442 – 334تسلط البوٌهً فترة ال -5
 هـ . 656 – 442فترة التسلط السلجولً حتى نهاٌة الخالفة العباسٌة  -6
 



 تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة 5

 مكونات المجتمع االسالمً . -1
 العلوم العملٌة ) الطب ( . -2
 النظم السٌاسٌة ) الحجابة ( . -3
 ) النمود ( . النظم المالٌة -4
 النظم االدارٌة ) الدواوٌن ( . -5
 النظم العسكرٌة ) الجٌش ( . -6

 فلسفة التارٌخ 6

 فلسفة التارٌخ مفهوم المصطلح و تطوره . -1
 اهدافها .التارٌخ وبواعث فلسفة  -2
 النظرٌات االولى فً التارٌخ . -3
 المادي .وتفسٌر التارٌخ ، العامل الجغرافً  -4
 نظرٌات فلسفة التارٌخ ، نظرٌة ابن خلدون . -5
 التارٌخ االسطوري لدى االمم المدٌمة . -6

 تارٌخ الدوٌالت و االمارات االسالمٌة 7

 مصادر تارٌخ الدول االسالمٌة . -1
 عواصم دولة االدارسة . -2
 مظاهر والء االغالبة للعباسٌٌن . -3
 إحٌاء الدولة الزٌدٌة . -4
 انجازات الدولة الفاطمٌة فً عهد المعز لدٌن هللا . -5
 دور المرابطٌن فً انماذ االندلس من السموط بأٌدي الممالٌن النصرانٌة . -6
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 جامعة البصرة 
 كلٌة التربٌة للبنات

 لسم التارٌخ  

 0200 – 0202مفردات املواد املطلوبة يف االمتحان التنافسي للعام الدراسي 

 الدكتوراه / التاريخ االسالمي 
 المفردات اسم المادة ت

1 
فً  االسالمٌة العربٌة الدولةتارٌخ دراسات فً 

 االندلس 

 بالد االندلس لبل الفتح العربً االسالمً . -1
 االندلس .الدوافع العربٌة االسالمٌة لفتح  -2
 االندلس امارة اموٌة مستملة عن الخالفة العباسٌة . -3
 العلمٌة فً االندلس فً عصر الطوائف .الحركة الفكرٌة و -4
 االجتماعٌة فً مملكة غرناطة .الحٌاة االلتصادٌة و -5
 الموحدٌن . ٌة فً االندلس فً ظل المرابطٌن والحركة الحضار -6

2 
فً اإلسالمٌة تارٌخ الدولة العربٌة دراسات فً 

 العصر االموي

 تحول الخالفة الى نظام الوراثة فً العصر االموي . -1
 الثورات العلوٌة فً العصر االموي . -2
 االموي .المصور فً العصر  -3
 االسواق فً العصر االموي . -4
 االدٌرة فً العصر االموي . -5
 الدولة االموٌة . أسباب سموط -6

3 
فً  االسالمٌة تارٌخ الدولة العربٌةدراسات فً 

 العصر العباسً 

 حمٌمة تنظٌم الدعوة العباسٌة . -1
 هـ . 232 – 132اهم االحداث السٌاسٌة فً العصر العباسً االول  -2
 اهم االنجازات العمرانٌة و االدارٌة فً العصر االول . -3
 هـ . 334 - 232اهم االحداث السٌاسٌة فً العصر العباسً الثانً   -4
 عصر التسلط التركً . -أ
 عصر إمرة االمراء . -ب
 هـ ( . 442 – 334العصر العباسً الثالث ) عصر النفوذ البوٌهً  -5
 هـ ( . 656 - 442النفوذ السلجولً حتى نهاٌة الدولة العباسٌة العصر العباسً الرابع ) عصر  -6

4 
الخالفة تارٌخ عصر الرسالة ودراسات فً 

 الراشدة

 طبٌعة الرواٌات حول حٌاة الرسول لبل االسالم . -1
 المسلمون االوائل .الجهر بالدعوة و -2
 االسراء و المعراج . -3
 مولف الرسول من الٌهود . -4
 من النصارى . مولف الرسول -5
 مولف الرسول من مسلمة الفتح . -6



 تارٌخ العرب لبل االسالمدراسات فً  5

 الحٌاة السٌاسٌة فً بالد الشام لبل االسالم . -1
 الحٌاة السٌاسٌة فً العراق لبل االسالم . -2
 .اسواق العرب لبل االسالم فً شبه الجزٌرة العربٌة  -3
 لبل االسالم .ٌثرب الحٌاة الدٌنٌة فً مكة و -4
 الحٌاة االجتماعٌة عند العرب لبل االسالم فً شبه الجزٌرة العربٌة . -5
 الطرق التجارٌة لبل االسالم فً شبه الجزٌرة العربٌة . -6

 منهج البحث التارٌخً 6

 ( .لتارٌخ العامة )الطبري انموذجا  المنهجٌة فً كتب ا -1
 ( .موذجا  سٌر اعالم النبالء انالمنهجٌة فً كتب التراجم ) -2
 .(نسب لرٌش)انساب االشراف و كتب االنساب -3
 كتب البلدانٌات ) فتوح البلدان ( . -4
 خلٌفة بن خٌاط ( .كتب الطبمات ) ابن سعد و -5
 كتب الرحالت . -6
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 جامعة البصرة 
 كلٌة التربٌة للبنات

 لسم التارٌخ  

 0200 – 0202مفردات املواد املطلوبة يف االمتحان التنافسي للعام الدراسي 

 املاجستري / التاريخ احلديث واملعاصر
 المفردات اسم المادة ت

 الوسطىتارٌخ اوربا فً العصور  1

 .االمبراطورٌة الرومانٌة منذ النشوء حتى السموط فً المرن الثالث  -1
  . االمبراطورٌة الرومانٌة والمسٌحٌة  ومولف االباطرة من المسٌحٌة -2
 .البرابرة وسموط االمبراطورٌة الرومانٌة  -3
  .ظهور الدٌرٌة فً الشرق والغرب واهم اعالم االدٌرة  -4
 .وامبراطورٌة الفرنجة وتأسٌس الدولة الكارولنجٌة  شارلمان -5
 . لبائل الفٌكنج اصولهم  وهجماتهم على االمبراطورٌة الرومانٌة -6

 منهج البحث التارٌخً 2

 التارٌخ بالعلوم االخرى .عاللة  -1
 النمد الظاهري . -2
 النمد الباطنً السلبً . -3
 النمد الباطنً االٌجابً . -4
 المصادر .انواع  -5
 كٌفٌة التوثٌك . -6

 تارٌخ اوربا فً المرن التاسع عشر 3

 حرب المرم .المسألة الشرلٌة و -1
 . 1721الوحدة االٌطالٌة  -2
 . 1721لمانٌة الوحدة اال -3
 فً اوربا . 1747و  1731ثورات  -4
 . 1727مؤتمر برلٌن المشكلة الشرلٌة و -5
 . 1715مؤتمر فٌٌنا  -6
 

 اإلسالمٌةالدول التحدٌث فً  4

 واجهات التحدٌث فً تركٌا الكمالٌة . -1
 الحٌاة الدٌممراطٌة الحدٌثة فً تركٌا .التعددٌة الحزبٌة و -2
 . 1121عام رة االسالمٌة فً اٌران بة البرلمانٌة فً اٌران بعد الثوالتجر -3
 بناء الدولة الحدٌثة فً مالٌزٌا .مهاتٌر دمحم و -4
 العلمٌة فً اندونٌسٌا .فً المجاالت االجتماعٌة وااللتصادٌة ولتحدٌث ا -5
 الثمافة المعاصرة فً باكستان .التعلٌم و -6
 



 المعاصرتارٌخ العراق الحدٌث و 5

 . 1517 – 1257االوضاع العامة فً العراق  -1
 االلتصادٌة فً العراق خالل الحكم العثمانً .االجتماعٌة واالوضاع  -2
 اثرها فً العراق .والتنظٌمات العثمانٌة واالصالحات  -3
 االحتالل البرٌطانً للعراق . -4
 . 1121الثورة العرالٌة الكبرى  -5
 . 1133 – 1121تأسٌس الدولة العرالٌة الحدٌثة  -6

 تارٌخ البالد العربٌة المعاصر 6

 . 1124 – 1116مملكة الحجاز  -1
 . 1121 – 1117االمارة العربٌة فً سورٌا  -2
 فً مصر . 1111ثورة  -3
 . 1131 – 1121امارة شرق االردن  -4
 . 1125 – 1121سورٌا فً عهد االنتداب الفرنسً  -5
 . 1125 – 1121لبنان فً عهد االنتداب الفرنسً  -6

 تارٌخ االمرٌكٌتٌن 7

 الكشوف الجغرافٌة االوربٌة فً االمرٌكٌتٌن . -1
 .الحركات التحررٌة فً امرٌكا الجنوبٌة  -2
 حرب االستمالل االمرٌكٌة . -3
 جامعة الدول االمرٌكٌة .متحدة االمرٌكٌة فً مبدأ مونرو وعزلة الوالٌات ال -4
 الحرب االهلٌة االمرٌكٌة . -5
 اتساع رلعة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة . -6

 تارٌخ العالم المعاصر 8

 دخول الوالٌات المتحدة فً الحرب العالمٌة االولى . -1
 ظهور النازٌة فً المانٌا . -2
 . 1121االزمة االلتصادٌة  -3
 نتائجها .لحرب العالمٌة الثانٌة ممدماتها واهم مراحلها وا -4
 دٌث فً الٌابان .حتجربة الت -5
 . 1162ازمة الصوارٌخ الكوبٌة  -6
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 جامعة البصرة 
 كلٌة التربٌة للبنات

 لسم التارٌخ  

 0200 – 0202مفردات املواد املطلوبة يف االمتحان التنافسي للعام الدراسي 

 الدكتوراه / التاريخ احلديث واملعاصر
 المفردات اسم المادة ت

1 
با الحدٌث واورتارٌخ دراسات فً 

 المعاصر و

 . 1715 – 1271الحرب النابلٌونٌة نتائج الثورة الفرنسٌة و -1
 .الصناعٌة  ةالثور -2
 . 1721 – 1721الفرنسٌة  –الحرب البروسٌة  -3
 انشاء عصبة االمم . -4
 اندالع الحرب الباردة .ما بعد الحرب والتطورات الدولٌة  -5
 المبرصٌة .التعاطً الدولً مع المشكلة  -6

 فلسفة التارٌخدراسات فً  2

 ما هو التارٌخ ؟ -1
 التارٌخ .العاللة بٌن الفلسفة و -2
 نظرٌة البطل فً التارٌخ . -3
 فلسفة التارٌخ .ارنولد توٌنبً و -4
 .تٌكً كالمنهج الجدلً الدٌالهٌجل و -5
 التفسٌر الدٌنً للتارٌخ . -6

3 
تارٌخ العراق الحدٌث دراسات فً 

 المعاصرو

 ء الممالٌن .الفكرٌة فً العراق لبل مجًاالحوال السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة و -1
 تأسٌس حسن باشا لنظام الممالٌن فً العراق . -2
 الكردٌة .تجاه العشائر العرالٌة العربٌة وسٌاسة حسن باشا  -3
 مظاهر الحٌاة االجتماعٌة فً عهد الممالٌن . -4
 فً عهد الممالٌن .الحٌاة الفكرٌة فً العراق  -5
 اهم مصادر تارٌخ العراق الحدٌث . -6
 

4 
الحدٌث  تارٌخ العربدراسات فً 

 المعاصرو

 . 1117 – 1141الجزائر فً سنوات الحرب العالمٌة االولى  -1
 الثالثٌنات .السٌاسً سنوات العشرٌنات ودوره تأسٌس الحزب الحر التونسً و -2
 ثورة عبد الكرٌم الخطابً فً المغرب . -3
 حزب نجمة شمال افرٌمٌا .مصالً الحاج و -4
 . 1154استمالل تونس عام  -5
 . 1162 – 1157حرب االستمالل الحزب الجزائرٌة  -6
 



 التحدٌث فً دول الخلٌج العربً 5

العربً واثرها فً التحدٌث لثانٌة فً منطمة الخلٌج الحركة الوطنٌة االصالحٌة بعد الحرب العالمٌة ا -1
 االلتصادي لدول الخلٌج العربً .السٌاسً و

 حداثة المجتمع .اثر النفط والتعلٌم فً تطوٌر و -2
 التجربة الدٌممراطٌة فً الكوٌت خالل الخمسٌنٌات من المرن العشرٌن .التحدٌث السٌاسً و -3
ة العربٌة السعودٌة فً النصف الثانً من الخدمات االخرى فً المملكالتحول فً مجال الطرق واالسكان و -4

 المرن العشرٌن .
 . 1116 – 1121االلتصادٌة التطوٌر والتحدٌث فً امارة لطر وتأثٌره على الحٌاة االجتماعٌة و -5
 السٌاسً فً دولة االمارات العربٌة المتحدة .الجتماعً وااللتصادي ودور المرأة االحداثة الثمافٌة و -6

6 
تارٌخ اٌران الحدٌث دراسات فً 

 المعاصرو

االق  –المرة لونٌلو  –تٌمورلنن  –االٌلخانٌون اٌران لبل لٌام الدولة الصفوٌة )االوضاع السٌاسٌة فً  -1
 ( .الغزو االوزبكً –لونٌلو 

 م . 1151عام لٌام الدولة الصفوٌة فً اٌران  -2
 . 1112الثورة الدستورٌة فً العهد الماجاري عام  -3
 . 1121شباط  21انمالب حوت  -4
 ( . 1141 – 1125رضا شاه بهلوي )انمالب رضا خان المازندرانً  -5
 .1141 – 1141الحرب االشتراكٌة  -6
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