
 

 

 

 

  التاريخ توصيف المنهاج الدراسي لقسم 

 :سم التاريخ/قالحديثالدراسات العليا الدكتوراه  مناهج

 عدد الساعات الفصل الثاني عدد الساعات الفصل األول

تاريخ النجف االشرف 
 المعاصر

 2 النخبة المثقفة العراقية 3

 2 تاريخ لبنان المعاصر 2 تاريخ سوريا المعاصر

 2 مناهج المؤرخين 2 الحديثتاريخ مصر 

تاريخ العراق االقتصادي 
 واالجتماعي

 2 تاريخ تركيا المعاصر 3

 2 تاريخ ايران المعاصر 2 تاريخ الدولة العثمانية

 2 تاريخ الخليج المعاصر 2 اوربا بعد الحرب الباردة

 2 اللغة االنكليزية  
 

 اسالمي مناهج الدراسات العليا للماجستير 

 عدد الساعات الفصل الثاني عدد الساعات األولالفصل 

 2 تاريخ النجف االشرف 2 تاريخ العراق الحديث
السياسة االميركية في الشرق  2 الفكر العربي الحديث 

االوسط بعد الحرب العالمية 
 الثانية 

3 

 2 حركات تحديث عربية اختياري 2 تاريخ ايران الحديث
 2 تاريخ تركيا الحديث اختياري 2 الحركة الصهيونية

 3 تاريخ العراق المعاصر 2 الفكر االوربي الحديث
 2 حركات اسالمية معاصرة 2 لغة انكليزية

   2 منهج البحث التاريخي
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :سم التاريخ/قاالسالمي الدراسات العليا الدكتوراه  مناهج

 عدد الساعات الفصل الثاني عدد الساعات الفصل األول

 اختياري 2 نظريات تفسير التاريخ   3 المغول في العراقتاريخ 

االقليات في المجتمع  3 فرق اسالمية
 االسالمي

 اختياري 2

مقدمة في تاريخ االديان 
 االبراهيمية

الحضارة االسالمية في  2
 االندلس

2 

التاريخ السياسي والحضاري 
 للمشرق االسالمي

تاريخ الدولة الفاطمية   2
 وحضارتها

2 

شبه الجزيرة العربية عصر 
 ما قبل االسالم

العراق في العصر العباسي  اختياري 2
 المتاخر

2 

 2 لغة انكليزية اختياري 2 االستشراق المعاصر

الحركات الدينية   
واالجتماعية في العصور 

 االسالمية

2  

 : التاريخ /قسم  االسالمي  مناهج الدراسات العليا للماجستير

 عدد الساعات الفصل الثاني الساعاتعدد  الفصل األول

اثر مدرسة اهل البيت في 
 تاصيل الفكر االسالمي

اثر الحمالت الصليبية في المجتمع  2
 االسالمي

3 

 3 تحقيق المخطوطات التاريخية  2 االستشراق

العراق في القرنين السابع 
 والثامن الهجريين

 اختياري 2 الحضارة االسالمية في شمال افريقيا 2

 اختياري 2 الدولة الفاطمية 2 مناهج البحث التاريخي

 2 تاريخ المراة في الحضارة االسالمية 2 لغة انكليزية

 2 تاريخ العلوم العربية اختياري2 المدارس التاريخية االسالمية

التاريخ االداري واالقتصادي   
 في الدولة العربية االسالمية

   اختياري2

 

 


