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 االسالمي تاريخ ال الدكتوراه  برنامج    

 نبذة عن البرنامج   -1

  الهدف :

اعداد باحثين في تخصص التاريخ  الحديث  والمعاصر  يمتلكون مهارات بحثية متقدمة  وقادرين على  -1

 الكتابة بجودة عالية 

خدمة  المجتمع المحلي  بتزويد الباحثين بكتابات علمية  تساهم بتشكيل ثقافة راقية   قادرة على تعزيز  -2

 شخصية الفرد العراقي  

 االهمية االقتصادية 

 اعداد كوادر تدريسية وبحثية  بكلفة محلية اقل من نظيرتها الخارجية: . -1

 انتاج كتابات  تاريخية  تساهم  في بناء مجتمع متعايش ومتسامح بين ابنائه  -2

 معلومات عن البرنامج -2

 االداب الكلية

 التاريخ  القسم 

 تاريخ االسالمي   اسم البرنامج

 الدكتوراه  الدرجة العمية

امتالك المهارات الكتابية والتحليلية التي تؤهلهم للبحث في تخصص التاريخ االسالمي  -1 اهداف البرنامج 
 التي تجعله 

 فهم واستعاب المشاكل  التي تواجه المجتمع ذات البعد التاريخي  2
 امتالك الباحثين مهارات البحث العلمي التاريخي الحديث  ومهارات  التفكير العلمي  -3
 اعداد تدريسيين وباحثين للعمل في المراكز العلمية والجامعات . -4

عدد الساعات المعتمدة  
 في البرنامج

 12ساعة لكل فصل  24

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شروط القبول  

 موافقة دائرة المتقدم اذا كان موظفا  -1

 شهادة  اختبار اللغة العربية واللغة االنكليزية  والحاسوب  -2

 التنافسيدخول االمتحان  -3

 معترف بها رسميا .  أكاديميةان يكون حاصال على  شهادة  -4

 . %07 يقل عن لديه معدل ال -5

 من حملة ماجستير تاريخ اسالمي : ان يكون  التخصصات

 

نوع  رمز المقرر  الفصل األول
 المقرر

المتطلبات  
 السابقة 

 عدد الوحدات

 3 اليوجد  اجباري HISd1101 تاريخ المغول في العراق

 3 اليوجد  اجباري HISd1102 فرق اسالمية

   2 اليوجد  اجباري HISd1103 مقدمة في تاريخ االديان االبراهيمية

   2 اليوجد  اجباري HISd1104 التاريخ السياسي والحضاري للمشرق االسالمي

 2 اليوجد  اختياري HISd1115 شبه الجزيرة العربية عصر ما قبل االسالم

 2 اليوجد  اختياري HISd1116 االستشراق المعاصر

 12    المجموع   

 

 

 الوحدات عدد  المتطلبات السابقة   نوع المقرر عدد الساعات يالثان الفصل 

الحركات الدينية واالجتماعية في 
 العصور االسالمية

HISd1201 2 اليوجد  اجباري 

 3 اليوجد  اجباري HISd1202 الحضارة االسالمية في االندلس

 2 اليوجد  اجباري HISd1203 تاريخ الدولة الفاطمية وحضارتها 

 2 اليوجد  اجباري HISd1204 العراق في العصر العباسي المتاخر

 3 اليوجد  اجباري HISd1205 لغة انكليزية

 2 اليوجد  اختياري  HISd1216 االقليات في المجتمع االسالمي

 2    اختياري HISd1217  نظريات تفسير التاريخ

 12    المجموع 

 


