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 :  المرحلة الثالثةالدراسية مناهج ال
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تاريخ العراق  1
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Iraq Modern 

History 

2 4 

الحضارة تاريخ  2
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 االسالمية

History of Arab 
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Civilization 

3 6 

الدولة تاريخ  3

 العباسية

Abbasid  History 3 6 

التحديث في  4

 الدول االسالمية

Modernizaton in 

Moslem States 

2 4 

تاريخ اوربا في  5

القرن التاسع 

 عشر

th of 19 History

Century Europe 

2 4 

  Philosophy of فلسفة التاريخ 6

History 

2 4 

 of Asia History 2 4 تاريخ اسيا 7

 

 : مقرر  تاريخ العراق الحديث 

  ويشمل ثالث فصولالكورس االول , 

 م1508 -1258تمهيد : االوضاع العامة في العراق  .1

الفصل االول : العراق خالل القرنين السادس عشر والسابع  .2

 عشر 

خالل عهود الفصل الثاني : االدارة العثمانية في العراق  .3

 الحكم العثمانية حتى قيام الحرب العالمية االولى



2 
 

الفصل الثالث : االوضاع االجتماعية واالقتصادية في العراق  .4

 خالل الحكم العثماني 

  ويشتمل على ثالث فصول الكورس الثاني , 

الفصل الرابع : القوى االستعمارية واهدافها االستراتيجية في  .1

 عشرالعراق خالل القرن التاسع 

الفصل الخامس : االصالحات والتنظيمات العثمانية واثرها  .2

 في العراق 

 -1908الفصل السادس : العراق في ظل حكومة االتحاديين  .3

 م1914

 

 : مقرر تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 

  ويشتمل على خمسة فصول الكورس االول , 

 الفصل االول : مفهوم الضارة  .1

العربية في الحضارات  الفصل الثاني : اثر الحضارة .2

 االخرى 

 الفصل الثالث : العلوم النقلية  .3

 الفصل الرابع : العلوم العقلية  .4

 الفصل الخامس : الحياة االجتماعية  .5

 

  ويشتمل على خمسة فصول الكورس الثاني , 

 الفصل السادس : الحياة االقتصادية  .1

 الفصل السابع : النظام السياسي .2

 الفصل الثامن : النظام االداري  .3

 الفصل التاسع : النظم العسكرية  .4

  الفصل العاشر : النظم المالية والعسكرية .5

 

  مقرر تاريخ الدولة العباسية 

  ويشمل اربعة فصول الكورس االول , 
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 الفصل االول : اصل الدعوة العباسية  .1

 هـ( 334 -132الفصل الثاني : اهم االحداث بين عامي )  .2

 الثالث : العالقات الخارجية الفصل  .3

 الفصل الرابع : التسلط التركي  .4

 

  ويشمل خمسة فصول الكورس الثاني , 

 الفصل الخامس :الحكم البويهي للعراق  .1

الفصل السادي : ابرز االحداث اثناء الحكم البويهي في  .2

 العراق

 الفصل السابع : الحكم السلجوقي في العراق  .3

الفصل الثامن : ابرز االحداث اثناء الحكم السلجوقي  .4

 للعراق 

الفصل التاسع : العالقات الخارجية وظهور المغول  .5

 ونهاية الحكم العباسي 

 

 مقرر التحديث في الدول الاسلامية المعاصرة 

   ويشمل فصلين , الكورس االول 

 تمهيد: مفهوم التحديث ودالالته واشكاله .1

 الفصل االول : تجربة التحديث في تركيا  .2

الفصل الثاني : االتجاهات االصالحية وحركة التحديث  .3

 في ايران

 

  ويشمل ثالثة فصول الكورس الثاني , 

 الفصل الثالث : تجربة التحديث في ماليزيا  .1

 الفصل الرابع : التحديث في اندونيسيا  .2

 الفصل الخامس : التحديث في الباكستان .3

 

  م(1914 -1789يخ الاوربي الحديث ) مقرر التار  
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   ويشمل ثمان فصولالكورس االول , 

الفصل االول : فرنسا من الثورة حتى تتويج نابليون  .1

 (1804 -1789بونابرت ) 

 -1805الفصل الثاني : الحروب النابليونية ونتائجها )  .2

1815) 

الفصل الثالث : روسيا منذ حكم االسكندر االول حتى  .3

 ( 1894 -1801االسكندر الثالث ) نهاية حكم 

 -1809الفصل الرابع : السياسة الخارجية النمساوية )  .4

1848  ) 

الفصل الخامس المرحلة الثانية من الثورة الصناعية  .5

 ( 1870 -1830ونتائجها على المجتمع االوربي ) 

 (1848 -1830الفصل السادس : الثورات االوربية )  .6

العهد الفكتوري ) الفصل السابع : بريطانية خالل  .7

1837- 1901) 

 (1916 -1801القضية االيرلندية ) الفصل الثامن :  .8

 

 ويشتمل على سبعة فصول  , الكورس الثاني 

 -1875الفصل التاسع : سياسة بريطانية تجاه الهند )  .1

1914) 

الفصل العاشر : العالقات الروسية العثمانية منذ اندالع  .2

 (1878 -1853حرب القرم حتى مؤتمر برلين ) 

الفصل الحادي عشر : ايطاليا من مؤتمر فينا حتى تحقيق  .3

 ( 1870 -1815الوحدة ) 

الفصل الثاني عشر : بروسيا ودورها في تحقيق الوحدة  .4

 ( 1871 -1862االلمانية ) 

الفصل الثالث عشر : فرنسا منذ اعالن الجمهورية الثالثة  .5

 ( 1914 -1871حتى اندالع الحرب العالمية االولى ) 

لفصل الرابع عشر : دول البلقان من الثورة الى ا .6

 (1913 -1875االستقالل ) 

الفصل الخامس عشر : التحالفات بين الدول االوربية  .7

 (1907-1872الكبرى ونتائجها ) 
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  مقرر فلسفة التاريخ 

  ويشمل اربعة فصول الكورس االول , 

 الفصل االول : فلسفة التاريخ  .1

 الفصل الثاني : بواعث فلسفة التاريخ واهدافها  .2

 الفصل الثالث : التاريخ االسطوري لدى االمم القديمة  .3

 الفصل الرابع : النظريات االولى في التاريخ .4

 

  ويشمل ثالثة فصول الكورس الثاني , 

 الفصل الخامس : تفسير الديانات السماوية الكبرى للتاريخ .1

 الفصل السادس : تفسير التاريخ  .2

 الفصل السابع : نظريات فلسفة التاريخ  .3

 

  مقرر تاريخ اسيا الحديث والمعاصر 

  ويشمل ثالثة فصول , الكورس االول 

 تمهيد: جغرافية قارة اسيا .1

 الفصل االول : جمهورية الصين الشعبية  .2

 الفصل الثاني : االمبراطورية اليابانية  .3

 الفصل الثالث : شبة الجزيرة الكورية  .4

 

  ويشتمل على ثالثة فصول الكورس الثاني , 

 الفصل الرابع : اسيا الوسطى  .1

 الفصل الخامس : جمهورية فيتنام االشتراكية  .2

 الفصل السادس : شبة القارة الهندية  .3

 


