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 بين الواقع والطموح  الدراسات العليا في قسم التاريخ 
 القسم األول 

 "الدراسات العليا في التاريخ اإلسالمي"
 

 هاشم يحيى المالحأ.د. 
 

 ****السيد سعدي محمد علي  ***محمد علي صالح د.   **د.بشار أكرم جميل               
 المستخلص:
تي تعبر عن قدرة الجامعة على العطاء ُتعد الدراسات العليا في الجامعة الواجهة األساسية ال 

واإلبداع، لما لها من دور في رفد الكليات بالكوادر التدريسية المتمكنة علميًا من قيادة الدفة العلمية 
ألي كلية، ولهذا السبب كان البد من إجراء مراجعة دورية على أعمال تلك المؤسسة العلمية وتقييم 

 الوقت أيجاد السلبيات وتقويمها.دورها وتشجيع إيجابياتها، وفي نفس 
وعلىىى هىىذا األسىىاس تولىىدت فكىىرة لىىدف أسىىتاذنا الفاتىىل األسىىتاذ الىىدكتور هاشىىم ي يىىى المىى    

العمىل بدراسىة  أتىن  علىى دراسىة ةابىة بالدراسىات العليىا فىي قسىم التىارين فىي كليتنىا ادداب، فقىد بىد
سىىنتها الت تىىيرية وتقيىىيم تلىىك المقىىررات  المنىىاها الدراسىىية للقسىىم فىىي مر لىىة الماجسىىتير والىىدكتورا  فىىي

 الدراسية ومقارنتها مع أقسام التارين في كليات وجامعات أةرف داةل وةارج القطر.
 المقدمة:
جىراء مسىا علىى مىا   عملت الدراسىة علىى تنىاول الرسىاال واالطىاريا الجامعيىة لقسىم التىارين، واح

يجىاد اةت بىا  كىل منهىا والب ى  فىي أي عبىر مىن تناولته تلك الرساال واالطاريا من مواتىيع، واح
عبور التارين كان التركيز، وفي أي منها كان التقبير واالفتقار، وهل كان المشرف علىى أي منهىا 

 تمن اةتبا  مادة الب  ، وبعد ذلك مقارنة تلك النتااا مع أقسام تارين في جامعات أةرف.
راسىة، إذ تىم تقسىيم العمىل بىين أكثىر أن طريقة الُفرق الب ثية هىي التىي تىم اتباعهىا فىي هىذ  الد 

من شة  عمل كل منهم على تقييم باب من أبواب الدراسات العليا في القسم، وقد تم تقسيم م ىاور 

                                                           
 .قسم التارين/ كلية ادداب/ جامعة الموبل 

 ** قسم التارين/ كلية ادداب/ جامعة الموبل.
 *** قسم التارين/ كلية ادداب/ جامعة الموبل.

 داب/ جامعة الموبل.**** قسم التارين/ كلية اد



  

 26 

م2007هـ 1428(47/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

م اور رايسية تنىاول األول أهىداف الدراسىات العليىا فىي  ةالب   من ة ل نتااا جمع المادة إلى أربع
 الكلية بشكل عام ومقارنتها مع الجامعات األةرف.

ثىىم تنىىاول الم ىىور الثىىاني شىىروط القبىىول فىىي الدراسىىات العليىىا ومقارنتهىىا أيتىىًا مىىع الجامعىىات  
األةرف، فيما تناول الثال  المقىررات الدراسىية فىي السىنة الت تىيرية وعىدد الو ىدات الدراسىية، ونوعيىة 

بىين مقىررات المواد مىن  يى  كونهىا إجباريىة واةتياريىة، والب ى  عىن أوجىه التشىابه واالةىت ف بينهىا و 
 أقسام تارين في جامعات أةرف.

كمىىا تنىىاول م ىىور رابىىع الرسىىالة أو األطرو ىىىة ب ىىد ذاتهىىا وعىىدد و ىىداتها والموتىىوعات التىىىي  
تطرقىىت لهىىا وهىىل أن تلىىك الموتىىوعات  يويىىة أم ال، وهىىل فيهىىا تكىىرار ممىىل بىىين أكثىىر مىىن طالىىب أم 

وفي غير اةتبىا  المشىرفين أم كىان  ت وي التجدد، وهل أن األشراف على تلك الرساال كان مشتتاً 
 ناج ًا ومنهجيًا.

 
 أواًل: أهداف الدراسات العليا: 

إذا ما بدأنا من أهداف الدراسات فأننا نجدها متشابهة في أغلىب الجامعىات الم ليىة والعربيىة،  
عىىىادة بىىىياغة  ويتمثىىىل الهىىىدف األول فيهىىىا فىىىي ةدمىىىة تىىىارين األمىىىة بمىىىا يعىىىزز االنتمىىىاء إلىىىى الىىىوطن، واح

تارين اإلس مي بأطوار  ببورة متزنة، فتً  عىن التعريىف بال تىارة اإلسى مية وبيىان أثرهىا البىارز ال
فىىي ال يىىاة األنسىىانية العامىىة، وكىىذلك دعىىم وتطىىوير قىىدرات الطلبىىة المتميىىزين فىىي مر لىىة البكىىالوريوس، 

نهم فىىي تىىدريس وكىذلك االسىىتفادة مىىن ةبىىراتهم فىىي دعىىم  ركىىة الدراسىىات العليىىا، مىىن ةىى ل االسىىتفادة مىى
تةببىىاتهم، والتىىي تنقسىىم فىىي مجملهىىا إلىىى ث ثىىة أقسىىام يتنىىاول األول التىىارين القىىديم والثىىاني التىىارين 

 اإلس مي والثال  التارين ال دي  والمعابر. 
كما كانت العنايىة بالدراسىات التاريةيىة والتوسىع فىي ب وثهىا مىن بىين أهىداف الدراسىات العليىا،  

العلميىىة المتةببىة فىىي مجىال المعرفىة التاريةيىىة، والهىدف ادةىىر هىو نقىىل  فتىً  عىن إعىىداد الكىوادر
 الةبرات والمهارات والمعارف المعابرة إلى األجيال ال  قة.

و ينمىىىا ن  ىىىف أهىىىداف الدراسىىىات العليىىىا فىىىي جامعىىىة الملىىىك ةالىىىد فىىىي السىىىعودية نجىىىدها أكثىىىر  
مية والعربيىة والتوسىع فىي ب وثهىا والعمىل شمولية، إذ تتع في بداية أهدافها العنايىة بالدراسىات اإلسى 

علىىىىى نشىىىىرها، وكىىىىذلك اإلسىىىىهام فىىىىي إثىىىىراء المعرفىىىىة اإلنسىىىىانية بكافىىىىة فروعهىىىىا عىىىىن طريىىىىق الدراسىىىىات 
تمكىىين الطىى ب المتميىىزين مىىن  ملىىة الشىىهادات الجامعيىىة مىىن موابىىلة و المتةببىىة والب ىى  الجىىاد، 

 دراستهم العليا م ليًا.
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والمهنيىىىة المتةببىىىة وتىىىأهيلهم تىىىأهيً  عاليىىىًا فىىىي مجىىىاالت  وكىىىذلك إعىىىداد الكفىىىاءات العلميىىىة 
المعرفىة المةتلفىة، كمىا تعمىل علىىى تشىجيع الكفىاءات العلميىة علىى مسىىايرة التقىدم السىريع للعلىم والتقنيىىة 

 ودفعهم إلى اإلبداع واالبتكار وتطوير الب  .   
 
 

 ثانيًا: شروط القبول:
عامىة لقبىول المتقىدمين للدراسىات العليىا تتشىابه تتع الجامعات في جميىع دول العىالم شىروطًا  

تلىىك الشىىروط فىىي أغلىىب الجامعىىات كجلىىب موافقىىة الىىداارة التىىي يعمىىل فيهىىا إذا كىىان موففىىًا، فتىىً  عىىن 
وأن يتميىىز ب سىىن السىىلوك شىىروط أةىىرف روتينيىىة كجلىىب وثىىااق تؤكىىد  بىىوله علىىى الشىىهادة األوليىىة، 

 يكون سالمًا من العاهات الفاهرة.و  والسيرة
كما تشترط بعى  الجامعىات للقبىول فىي الدراسىات العليىا إلىزام المتقىدم تقىديم تىزكيتين علميتىين 

القسم بامت ان ساتذة أوتفتل بع  الجامعات أن تقوم لجنة مكونة من  من أساتذة سبق لهم تدريسه،
تلىىك  المتقىدمين ليتىع كىل مىنهم تقىدير لهىم يقىىيم فيىه نشىاطهم العلمىي وسىلوكهم األة قىي، ويكىون رأي

 فااىىىدة كبيىىىرة. اأثىىىر فىىىي قبىىىول المتقىىىدم أو عدمىىىه. وهىىىو أمىىىر غيىىىر موجىىىود لىىىدينا رغىىىم كونىىىه ذ االلجنىىىة ذ
 تي:ولغر  توتيا بقية الشروط وتقريب المقارنة بينها تم تنفيم الجدول اد

   

 جدول يوضح شروط القبول في الماجستير في الدراسات العليا في العراق مقارنة مع دول أخرى:

 أختبار لغة التقدير الدولة لجامعةأسم ا ت
المواظبة 
على 
 الدراسة

تقسيم 
المتقدمين 
 إلى فئات

ليست ذات  ال يوجد (65متوسط) العراق جامعة الموبل .1
 أهمية

 يوجد

 ال يوجد %75 ناجا في إمت ان اللغة العربية (70جيد) األردن الجامعة األردنية .2
امت ان اللغة العربية ناجا في  (70جيد) مبر جامعة القاهرة .3

لغير المتةرجين من قسم اللغة 
العربية/وامت ان في لغة اوربية 
 غير التي درسها في البكلوريوس

 ال يوجد % 70

 ال  يوجد ال يوجد ال يوجد (80جيد جدًا) السعودية جامعة القبيم .4
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد شرط النجا  السعودية جامعة الملك ةالد .5
معة بيروت جا .6

 العربية
 ال يوجد %70 ال يوجد (70جيد ) لبنان
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 االمريكية  الجامعة .7
 في  القدس

ناجا في أةتبار اللغة االنكليزية/  (70جيد ) فلسطين
 وامت ان ال اسوب

 ال يوجد 90%

ومن ة ل ذلك الجدول ن  ف أن معدل القبول في الدراسات العليا في جامعىة الموبىل هىو 
، سىىوف جامعىىة الملىىك ةالىىد فىىي المملكىىة العربيىىة السىىعودية والتىىي لىىم تتىىع  ىىدًا للمعىىدل أدنىىى المعىىدالت

لقبىىىىول فيهىىىىا، أي أن مجىىىىرد النجىىىىا  فىىىىي البكىىىىالوريوس يكىىىىون كافيىىىىًا للتقىىىىديم، لكننىىىىا ن  ىىىىف أن أغلىىىىب ل
الجامعىىات تشىىترك فىىي ت ديىىدها لتقىىدير جيىىد ك ىىد أدنىىى للسىىما  بالتقىىديم للدراسىىات العليىىا، لكننىىا نجىىد 

ة القبىىيم فىىي المملكىىة العربيىىة السىىعودية تنفىىرد عىىن بقيىىة الجامعىىات بت ديىىد تقىىدير جيىىد جىىدًا ك ىىد جامعىى
 أدنى للقبول.

ومن جانب أةر ن  ف أن الجامعىات العراقيىة وكىذلك السىعودية ال تهىتم كثيىرًا بنسىبة  تىور 
هرة والجامعىة الطالب في الدراسة ة ل مر لة البكالوريوس، لكىن فىي نفىس الوقىت نجىد أن جامعىة القىا

% للقبىىول، ال بىىل تتىىع الجامعىىة 75أو  70األردنيىىة وجامعىىات أةىىرف تهىىتم بىىذلك األمىىر وت ىىدد نسىىبة 
 % نسبة  تور للدراسة الجامعية كشرط للتقديم للدراسات.90األمريكية في القدس 

سىم كما يشير الجدول إلى انفراد الجامعات العراقية في التمييز بين المتقىدمين للدراسىات، إذ تق
الطلبىىة إلىىى تقىىديم مباشىىر لغيىىر المعينىىين علىىى مىى ك دوااىىر الدولىىة، وفاىىة أةىىرف تتىىم المعينىىين علىىى 
مىىى ك وزارة التعلىىىيم العىىىالي، وأةىىىرف تتىىىم الىىىوزارات األةىىىرف، وفاىىىة تتىىىم الطلبىىىة األوااىىىل، وهكىىىذا.ويتم 

 ت ديد نسب قبول لتلك الفاات بعد إجراء امت ان ت ريري ومقابلة روتينية شفوية.
نىىىاك مسىىىألة أةىىىرف كانىىىت الجامعىىىات العراقيىىىة تتبعهىىىا وهىىىي إجىىىراء امت ىىىان كفىىىاءة فىىىي اللغىىىة وه

االنكليزية، لكنىه ت ىول بمىرور الىزمن إلىى امت ىان روتينىي فىتم إلغىاؤ ، أمىا فىي جامعىات أةىرف فنشىاهد 
وجود امت ان في اللغة العربية للطالب الىذي سىوف لىن يتةبى  بتلىك اللغىة، فتىً  عىن لغىة اوربيىة 

 التي درسها في البكالوريوس، وتتيف الجامعة االمريكية في القدس امت ان في ال اسوب. غير
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 جدول يوضح شروط القبول في الدكتوراه في الدراسات العليا في العراق مقارنة مع دول أخرى:

 التقدير الدولة أسم الجامعة ت
المواظبة 

 على الدراسة

تقسيم 
المتقدمين 
 إلى فئات

 شروط اللغة

ليست ذات  (70جيد) العراق جامعة الموبل .1
 أهمية

 اليوجد يوجد

النجا  في  ال يوجد %75 (80جيد جدًا ) األردن الجامعة األردنية .2
إمت ان لغة عربية 

 وانكليزية
 %70 (70جيد ) مبر جامعة القاهرة .3

 ال يوجد
ناجا في التويفل 

 درجة( 500)
 ال يوجد (80جيد جدًا) السعودية جامعة القبيم  .4

 ال يوجد
 ال يوجد

 ال يوجد لم ت دد معدل السعودية جامعة الملك ةالد .5
 ال يوجد

 ال يوجد

جامعىىىىىىىىىىىىىة بيىىىىىىىىىىىىىروت  .6
 العربية

 ال يوجد ال يوجد %70 (80جيد جدًا) لبنان

 
ذا مىىا قمنىىىا بت ليىىىل الجىىىدول الةىىىا  بالىىىدكتورا  ن  ىىىف أن أغلىىىب الجامعىىىات العربيىىىة تجعىىىل    واح

أدنىىى للتقىىديم لدراسىىة الىىدكتورا ، بينمىىا نجىىد أن الجامعىىات العراقيىىة وجامعىىة القىىاهرة  تقىىدير جيىىد جىىدًا ك ىىد
تنفىىرد فىىي جعىىل تقىىدير جيىىد ك ىىد أدنىىى للقبىىول، فيمىىا ال ت ىىدد جامعىىة الملىىك ةالىىد فىىي السىىعودية معىىداًل 

 معينًا في شروط قبولها.
ر والجامعىىة وفىي ا تسىىاب سىىاعات الموافبىىة علىىى الدراسىىة كشىرط للقبىىول تعمىىل جامعىىات مبىى  

% ك ىىد أدنىىى، بينمىىا ال تعنىىى 75-70األردنيىىة وجامعىىة بيىىروت العربيىىة فىىي ذلىىك األمىىر بت ديىىد نسىىبة 
الجامعات األةرف ومنها جامعة الموبل بذلك األمر.وفيما يتعلق بتقسيم المتقدمين إلى فاات فأن أي 

 من تلك الجامعات سوف الجامعات العراقية لم يتبع ذلك النفام.
ان اللغة فأن أغلب الجامعات العربية لىم تبىدي اهتمامىًا لهىا، إال أن الجامعىة األردنيىة أما امت   

تجري للمتقدمين امت انًا في اللغة العربية وأةر في اللغىة االنكليزيىة، أمىا جامعىة القىاهرة فتشىترط علىى 
 درجة(.   500المتقدمين النجا  في امت ان التويفل وب د أدنى )
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 راسية في السنة التحضيرية:ثالثا: المقررات الد
عندما نريد الوبول بالمناها الدراسية للسنة الت تيرية في قسم التىارين سىواء للماجسىتير أو 
الدكتورا  إلى مر لة النتوج قياسىًا لققسىام المشىابهة فىي الجامعىات الم ليىة أو العربيىة واإلسى مية ال 

 مثي تها األةرف.بد لنا من وقفة ت ليلية لتلك المناها ومقارنتها مع 
ففي مر لة الماجستير في جامعة الموبل يتم دراسة المواد األتية في الفبلين األول والثاني 

 كمواد أساسية وتةببية:
 

 الفصل الثاني       الفصل األول                  
 االختياريةالمواد  المواد األساسية األختياريةالمواد  المواد األساسية ت
في تارين السيرة دراسات  .1

 النبوية والة فة الراشدة
دراسىىىىىات فىىىىىىي التىىىىىىدوين 
 التاريةي عند العرب

دراسىىىىات فىىىىي التىىىىىارين 
 العباسي

اإلس م في  و  الب ر 
 المتوسط الغربي

دراسىىىىىىىىات فىىىىىىىىي تىىىىىىىىارين  دراسات في التارين االموي .2
 التربية والتعليم

دراسىىىىىىات فىىىىىىي تىىىىىىىارين 
العىىىىرب السياسىىىىي فىىىىي 

 األندلس

ات العىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب والت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي
 المغولية 

دراسات في تارين المغرب  .3
 العربي السياسي   

اإلسىىىىىى م فىىىىىىي  ىىىىىىو  
 الب ر المتوسط الشرقي 

دراسىىات فىىي ال تىىارة 
العربيىة اإلسى مية فىىي 

 المشرق

 الت ديات البليبية 
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 الفصل الثاني       الفصل األول                  
 االختياريةالمواد  األساسيةالمواد  األختياريةالمواد  المواد األساسية ت
دراسات في تارين المدن  .4

 العربية اإلس مية 
الثغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىور ودورهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 
 ال تاري والعسكري

دراسىىىىىىات فىىىىىىي تىىىىىىىارين 
اإلسىىىىى م فىىىىىي جنىىىىىوب 

 شرق أسيا

الهجىرات البشىرية فىىي دار 
 اإلس م

دراسات في تارين   انتشار اإلس م في أفريقيا  .5
 الجزيرة الفراتية

 

  ال اسبة  ليزيةاللغة األنك .6
  

وي  ىىىىف مىىىىن ةىىىى ل الجىىىىدول أن المىىىىواد األساسىىىىية فىىىىي الفبىىىىل األول تت ىىىىد  عىىىىن التىىىىارين 
اإلسىى مي بشىىكل واتىىا ويىىأتي الفبىىل الثىىاني ليكىىون مكمىىً  لمىىواد الفبىىل الثىىاني لتغطىىي تلىىك المىىواد 

لين أكثىىر معفىىم التىىارين اإلسىى مي، إال أننىىا فىىي نفىىس الوقىىت ن  ىىف أن المىىواد التةببىىية فىىي الفبىى
تجىددًا مىن المىواد األساسىية وهىي فىي مجملهىا لىم تمىر علىى الطالىب فىي مر لىة البكىالوريوس إال بشىكل 

 جدًا.  يسير
ذا ما شاهدنا المواد التةببية والتي يةتار منها الطالب مادة وا ىدة يتبىادر للىذهن تسىاؤل  واح

ب ألول مرة، وتبىبا المىواد عن سبب عدم تدريس تلك المواد كمواد أساسية ما دامت تمر على الطال
ذا كان الرد هو أن تلك المواد التةببية أو االةتيارية كما تسىمى هىي التىي  األساسية تةببية، واح

آةىر هىو كىم مىن الطى ب كتبىوا رسىاالهم  سوف تفيد الطالب في التةب ، فأننا سىوف نواجىه تسىاؤالً 
 في نفس موتوع المادة التةببية التي درسوها.

إلنكليزيىىة فهىىي تُىىدرس بسىىرعة ال يسىىتطيع الطالىىب فهمهىىا، ويىىتم أةىىذ نبىىو  أمىىا مىىادة اللغىىة ا
تاريةيىىة إنكليزيىىة لتتىىرجم وي ففهىىا الطالىىب ل مت ىىان بهىىا وهىىي علىىى األغلىىب م ىىدودة تكىىاد ال تتجىىاوز 
أبابع اليد الوا دة، ليتةرج وهىو ال يعىرف مىن مفىردات تلىك النبىو  شىياًا. فتىً  عىن دراسىة مىادة 

ةىىرج الطالىىب وهىىو لىىم تإذ ي شىىابه طريقىىة دراسىىة اللغىىة اإلنكليزيىىة فىىي الفبىىل األول،ال اسىىوب بطريقىىة ت
ي مىىس أي جىىزء مىىن أجىىزاء ال اسىىبة، ولىىم يفهىىم شىىياًا سىىوف االطىى ع علىىى نفىىام متةلىىف مىىن أنفمىىة 

 ال اسبة كنفام بيسك مثً  والذي مر عليه في البكالوريوس.
التةببىىىية للفبىىىلين الدراسىىىيين األول ون  ىىىف مىىىن ةىىى ل الجىىىدول أدنىىىا  المىىىواد األساسىىىية و  

 والثاني في مر لة الدكتورا : 
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 ت
 الفصل الثاني            الفصل األول                    
 المواد التخصصية المواد األساسية المواد التخصصية المواد األساسية

دراسىىىىات فىىىىي تىىىىارين بىىىىدر  .1
 اإلس م

العلىىىىىىىىىىىىىىىىوم الشىىىىىىىىىىىىىىىىرعية 
 وال تارة اإلس مية

اسات في تارين الفكىر در 
 السياسي عند المسلمين

تىىىارين الفكىىىر الجغرافىىىي 
 العربي اإلس مي 

دراسات في تىارين العبىور  .2
 العباسية المتأةرة

دراسىىىىىىىات فىىىىىىىي  تىىىىىىىارة  علم الرجال والتراجم
 العرب باألندلس

أثر ال تارة اإلس مية 
 على أوربا

دراسىىات فىىي تىىارين اإلسىى م  .3
 اءفي أفريقيا جنوب الب ر 

اإلسىىىىىىىى م فىىىىىىىىي اسىىىىىىىىيا 
 الوسطى

دراسىىىىىىىىات فىىىىىىىىي التىىىىىىىىارين 
األقتبىىىىىىىىىىىىىادي العربىىىىىىىىىىىىىي 

 اإلس مي

أنتشىىىىىىىار اإلسىىىىىىى م فىىىىىىىي 
الهنىىىىىىىىىد وجىىىىىىىىىزر الهنىىىىىىىىىد 

 الشرقية
دراسىىىىىىىىىىىىات فىىىىىىىىىىىىي  تىىىىىىىىىىىىارة  .4

 المغرب العربي
تىىىىىىىارين دراسىىىىىىات فىىىىىىي 

الفكىىىىىىىىىىىىىىىىر السياسىىىىىىىىىىىىىىىىي 
 اإلس مي

دراسىىىىىىىىىات فىىىىىىىىىي منىىىىىىىىىاها 
المىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤرةين العىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب 

 والمسلمين

تىىىىىىىىىىارين العلىىىىىىىىىىوم عنىىىىىىىىىىد 
 المسلمين

الو ىىىىىىىىىىدة والتنىىىىىىىىىىوع فىىىىىىىىىىي   دراسات في الفقه ال تاري .5
 ال تارة اإلس مية

 اإلستشراق

    اللغة األنكليزية .6
  

وي  ىىف مىىن ةىى ل المقارنىىة بىىين المىىواد الدراسىىية فىىي الماجسىىتير والىىدكتورا  أن بعىى  المىىواد 
لعباسىية األولىى جاءت مكملة من  ي  الفترة الزمنية لما موجود فىي الماجسىتير فبعىد تنىاول العبىور ا

فىىي الماجسىىتير جىىاءت مىىادة العبىىور العباسىىية فىىي الىىدكتورا  لتتنىىاول عبىىورها المتىىأةرة، كمىىا تناولىىت 
مادة  تىارة المغىرب العربىي بعىد أن تناولىت فىي الماجسىتير تىارين المغىرب السياسىي، إال أننىا ن  ىف 

 التجدد في مادة الفقه ال تاري المتافة إلى مواد الفبل األول. 
و التجىىىدد بشىىىكل أوتىىىا فىىىي المىىىواد األساسىىىية للفبىىىل الثىىىاني، فهىىىي فىىىي مجملهىىىا جديىىىدة ويبىىىد

ومفيىىىدة للطالىىىب إذ لىىىم تمىىىر عليىىىه ال فىىىي البكىىىالوريوس وال فىىىي الماجسىىىتير كمىىىادة الو ىىىدة والتنىىىوع فىىىي 
ال تىىىىارة اإلسىىىى مية، ومىىىىادة دراسىىىىات فىىىىي الفكىىىىر السياسىىىىي عنىىىىد المسىىىىلمين، ودراسىىىىات فىىىىي التىىىىارين 

بىىي اإلس مي،ودراسىىات فىىي منىىاها المىىؤرةين العىىرب والمسىىلمين، تلىىك المىىواد التىىي لىىم االقتبىىادي العر 
  تدةل  يز الدراسة إال منذ سنوات قريبة.

كمىىا أن المىىواد التةببىىية فىىي مر لىىة الىىدكتورا  تنوعىىت بىىين تىىارين الفكىىر الجغرافىىي العربىىىي 
عند العىرب، وانتشىار اإلسى م فىي اإلس مي، ومادة أثر ال تارة اإلس مية على أوربا، وتارين العلوم 
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الهند وجزر الهند الشرقية، وعلم الرجال والتراجم وهي ب ىد ذاتهىا مىواد ذات أهميىة كبيىرة للمةىت  فىي 
 التارين اإلس مي. وفتً  عن تلك المواد الدراسية هناك مادة تعنى باالستشراق.

لدراسىية والمتىافة فىي السىنوات وفي الوقت الذي نجد أننا أمام مسىؤولية اإلشىادة بتلىك المىواد ا 
األةيىىرة وةابىىة التةببىىية منهىىا، ن  ىىف أن المىىواد الدراسىىية التةببىىية أكثىىر م امىىة لتكىىون مىىواد 

 أساسية بسبب عدم مرورها مسبقًا على الطالب، بينما أغلب المواد األساسية قد مرت عليه مسبقًا.
الب ىىىىى  وكتابىىىىىة الرسىىىىىالة أو  بمنىىىىىاهاوالغريىىىىىب فىىىىىي األمىىىىىر أننىىىىىا ال نجىىىىىد مىىىىىادة دراسىىىىىية تعنىىىىىى 

األطرو ىىىة، علىىىى عكىىىس المنىىىاها الدراسىىىية الةابىىىة بأقسىىىام التىىىارين فىىىي جامعىىىات أةىىىرف، إذ تتنىىىاول 
 المناها الدراسية لقسم التارين في جامعة القاهرة المواد الدراسية المثبتة في الجدول أدنا :

 
 
 

 المالحظات الدرجة المواد الدراسية البلد أسم الجامعة ت
 ال توجد مواد أةتيارية الماجستير مناها ب   مبر لقاهرةا .1
   مبادر   
دراسة تاريةية    

 وثااقية
  

   لغة شرقية   
   ب   تطبيقي شفهي   
منها الب    األردن الجامعة األردنية .2

 التاريةي
م اكم التفتيش في  الماجستير

 إسبانيا
اإلدارة في الة فة    

 اإلس مية
 اإلس ميةالمدينة  

التارين االقتبادي    
 اإلس مي

 القتاء في اإلس م 

نشأة الثقافة العربية      
 اإلس مية

 المواد األةتيارية الدكتورا  المواد االساسية األردن الجامعة األردنية .3
الفكر األقتبادي    

 في اإلس م
 اإلس م والسلطنة 

 سلمي األندلسم نة م الفكر االجتماعي في    
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 اإلس م
الفكر السياسي في    

 اإلس م
الفكر التربوي عند  

 المسلمين
الغزو الةارجي    

للعالم اإلس مي 
 )العبور الوسطى(

  ركة االستشراق 

   فلسفة التارين   
والمتطلع إلى ذلك الجدول الذي تم جامعتين مةتلفتين هما الجامعة األردنية وجامعة القاهرة 

د الدراسىية فىىي جامعىة القىىاهرة قليلىة قياسىىًا للمىواد الدراسىىية فىي الجامعىىات العراقيىة وهىىي ي  ىف أن المىىوا
كمىادة مىنها الب ى  التىاريةي، فيهىا تركز على المواد التىي يسىتطيع الطالىب أن يب ى  ويكتىب رسىالته 

هميىىة، ومبىىادر التىىارين والتىىي تتنىىاول أغلىىب المبىىادر العربيىىة اإلسىى مية بالت ليىىل والدراسىىة وبيىىان األ
فتً  عن مادة منفبلة تتناول دراسة تاريةية وثااقية إذ يىتم تنىاول موتىوع تىاريةي معىين باالعتمىاد 

كمىىىىىا أن طلبىىىىىة الماجسىىىىىتير والىىىىىدكتورا  يىىىىىتم  على الوثااق الةابة به وت ليلها والوبول إلى نتااا.
ا ب   تطبيقىي كمىا تدريسهم إ دف اللغات الشرقية بشكل مفبل، وفي الةتام يتم أةذ مادة ُيدرس فيه

 معمول به في جامعات أةرف.
عىداد الرسىالة   وي  ف من ةى ل مىا سىبق مىدف التركيىز علىى المىواد المتعلقىة بمىنها الب ى  واح

وكأنمىىا الطالىىب يتىىدرب فىىي السىىنة األولىىى ليكتىىب فىىي الثانيىىة وهىىو أمىىر م مىىود وينطبىىق مىىع متطلبىىات 
 جامعتنا. لىه تلك الجامعة عالدراسات العليا وهو  سب وجهة نفر شةبية تتغلب في

وهنىىىاك أمىىىر أةىىىر تةتلىىىف فيىىىه جامعىىىة القىىىاهرة عىىىن الجامعىىىات العراقيىىىة هىىىو عىىىدم وجىىىود مىىىواد 
تةببية أو كما تسمى اةتيارية، فيما تعتمىد الجامعىة األردنيىة نفىام أةتيىار ثى   مىواد مىن مجمىوع 

سىىتها عىىن جامعتنىىا إذ تكىىون تسىىعة ليىىتم تدريسىىها للطالىىب فتىىً  عىىن المىىواد األساسىىية والتىىي تةتلىىف درا
مشىتركة بىين التىىارين اإلسى مي وال ىىدي  فالطالىب يىىدرس ةى ل السىىنة الت تىيرية مىىادتين فىي التىىارين 
اإلسىى مي هىىي اإلدارة فىىي الة فىىة اإلسىى مية، والتىىارين االقتبىىادي اإلسىى مي، ومىىادتين فىىي التىىارين 

م فىي القىرن العشىرين، فتىً  عىن مىادة ال دي  هما  ركات اإلب   في الوطن العربي، وتارين العال
 منها الب  .

كمىىا أن المىىواد االساسىىية فىىىي مر لىىة الىىدكتورا  فىىىي الجامعىىة األردنيىىة تكىىىون مشىىتركة كمىىا فىىىي 
الماجستير بىين التىارين اإلسى مي وال ىدي ، وي  ىف التركيىز علىى مىواد تتنىاول الجانىب الفكىري سىواء 

المىىواد الدراسىىية عىىن مر لىىة الماجسىىتير بعىىد أن كانىىت  فىىي التىىارين ال ىىدي  أم اإلسىى مي، إذ تطىىورت
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تتناول الجوانب العامة. أما المواد االةتيارية فسوف يدرس الطالب منها ةمسة مىواد يةتارهىا مىن بىين 
 المواد التسعة.

وفىىي جامعىىىات أةىىرف ن  ىىىف هنىىاك مىىىواد تشىىىابه مىىا ذكرنىىىا، وأةىىرف مةتلفىىىة كمىىا موتىىىا فىىىي 
 الجدول األتي:

 البلد أسم الجامعة ت
المواد اإلجبارية التي 

تدرس في كافة 
 الفروع

المواد الخاصة 
بالتاريخ 
 اإلسالمي

  الدرجة

منها الب    السعودية جامعة القبيم .1
 التاريةي وتطبيقاته

  الماجستير السيرة النبوية

تارين الجزيرة  مبادر التارين   
العربية 
 اإلس مي

  

موتوع في التارين    
 اإلس مي

رة ال تا
 اإلس مية

  

موتوع في التارين    
 ال دي 

نبو  
تاريةية 

إس مية باللغة 
 االنكليزية

  

ع قات الدولة     
اإلس مية 
بالقوف 
 المعابرة

  

تارين     
الدوي ت 
 اإلس مية
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 البلد أسم الجامعة ت
المواد اإلجبارية 
التي تدرس في 

 كافة الفروع

المواد الخاصة 
 الدرجة ميبالتاريخ اإلسال

 

جامعىىىىىىىة الملىىىىىىىك  .2
 سعود بالريا 

تارين الشرق  السعودية
 األدنى القديم

موتوع ةا  من 
تارين ال تارة 
 اإلس مية

 لقىىىىىىىىىىىة دراسىىىىىىىىىىىية فىىىىىىىىىىىي  الماجستير
 )مشترك( التارين القديم

التارين اإلس مي    
 العام

موتوع ةا  في 
 التارين العثماني

دراسىىىىىىات فىىىىىىي التىىىىىىارين  
ال تىىىىىىىىىىىىاري للجزيىىىىىىىىىىىىىرة 

 ربية)مشترك(الع
تارين العبر    

 اإلس مي الوسيط
تارين الجزيرة 
 العربية ال دي 

دراسىىىىىىىىات فىىىىىىىىي تىىىىىىىىارين  
 تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارة الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرق 

 األدنى)مشترك(
في  ةا  موتوع قاعة ب     

 الغرب تارين
 اإلس مي

دراسىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىىارين  
ال تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارات 

 القديمة)مشترك( 
موتوع ةا  في     

تارين الشرق 
 اإلس مي

فىىىىىىىىىىىي  لقىىىىىىىىىىىة دراسىىىىىىىىىىىية  
التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارين 
اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مي)ةا  

 باإلس مي(
موتوع ةا  من     

تارين جزيرة العرب 
 الوسيط

دراسىىىىىىىىات فىىىىىىىىي تىىىىىىىىارين  
الجزيىىىىىىىرة فىىىىىىىي العبىىىىىىىر 
اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مي)ةا  

 باإلس مي(
دراسىىىىىىات فىىىىىىي التىىىىىىارين       

اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مي)ةا  
 باإلس مي(

 

ذا مىىا اطلعنىىىا علىىى منىىىاها قسىىم التىىىارين فىىي جامعىىىات أةىىرف كجامعىىىة القبىىيم فىىىي  المملكىىىة واح
العربيىىة السىىعودية فأننىىا ن  ىىف مىىن ةىى ل الجىىدول أن القسىىم يفىىر  مىىواد إجباريىىة تكىىون مشىىتركة فىىي 
الفروع الث ثة القديم وال دي  واإلس مي، يأتي في مقدمتها مادة منها الب   التاريةي وتطبيقاته، ثم 

ي وموتىىوع فىىي التىىارين مىىادة مبىىادر التىىارين، ومىىادتين تتنىىاول األولىىى موتىىوع فىىي التىىارين اإلسىى م
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ال دي ، أما المىواد األساسىية لفىرع التىارين اإلسى مي فهىي تتنىاول السىيرة النبويىة، وأةىرف تت ىد  عىن 
تىىارين الجزيىىرة العربيىىة اإلسىى مي، ومىىادة ال تىىارة اإلسىى مية، وموتىىوع يت ىىد  عىىن ع قىىات الدولىىة 

 يةية.اإلس مية بالقوف المعابرة، ومادة تتناول نبو  إنكليزية تار 
ومىىن الجىىدير بالىىذكر أن نشىىير إلىىى أن الكثيىىر مىىن الجامعىىات العربيىىة واإلسىى مية تكىىون فيهىىا  

الدراسات العليىا كليىة مسىتقلة، وتكىون االةتبابىات أقسىام فىي تلىك الكليىة، كمىا أن بعى  الجامعىات 
القىىاهرة  تعتمىىد نفىىام يعىىد قسىىم التىىارين كليىىة مسىىتقلة ت مىىل اسىىم كليىىة الدراسىىات التاريةيىىة.وفي جامعىىة

ينقسىىم قسىىم التىىارين إلىىى ثىى   شىىعب هىىي شىىعبة التىىارين اليونىىاني والرومىىاني، وشىىعبة تىىارين العبىىور 
 الوسطى، وشعبة التارين اإلس مي.

وتشىىىترك تلىىىك الشىىىعب فىىىي أغلىىىب موادهىىىا الدراسىىىية، إذ يىىىتم دراسىىىة مىىىادة مىىىنها الب ىىى ، ومىىىادة  
دراسة تاريةية وثااقية، واالةت ف الو يد هو الب   التطبيقي الشفوي، ومادة ت ليل المبادر، ومادة 

مىىىادة نقىىىوش يونانيىىىة والتينيىىىة ومىىىادة تتنىىىاول لغىىىة أوربيىىىة قديمىىىة أو شىىىرقية فىىىي شىىىعبة تىىىارين العبىىىور 
 الوسطى.
واألمر الجدير باإلشارة في منىاها جامعىة الملىك سىعود وجىود مىادة تسىمى قاعىة ب ى  يتنىاول  

بعد ادةر ب تور جميع الط ب وأساتذتهم مرة كل شهر  فيها الط ب مناقشة ب و  زم اهم وا داً 
على األقل، وفي التارين اإلس مي يتم إجراء  لقة دراسية فىي التىارين اإلسى مي العىام، ومىادة دراسىية 
أةىىرف تتعلىىق بتىىارين الجزيىىرة العربيىىة فىىي العبىىر اإلسىى مي، وفىىي الفبىىل الثىىاني يىىتم دراسىىة ال تىىارة 

 لتارين اإلس مي العام. واألمر نفسه ينطبق على التارين ال دي .اإلس مية، ودراسات في ا
والبىىد لتلىىك ال لقىىات النقاشىىية التىىي ُتعقىىد بىىين طلبىىة الدراسىىات العليىىا فىىي قسىىم التىىارين فىىي تلىىك  

الجامعة أن تعود بالفاادة للجميع أساتذة وط ب، وهو أمر نتمنى أن يكون متبعًا فىي قسىمنا وجامعتنىا 
 ككل.

 دراسية:الو دات ال

يبىىين الجىىدول األتىىي عىىدد الو ىىدات التىىي يتلقاهىىا الطالىىب ةىى ل السىىنة الت تىىيرية فىىي الرسىىالة 
 في مر لة الماجستير والدكتورا  ومقارنتها مع جامعات أةرف:

 

 البلد أسم الجامعة ت
عدد وحدات الفصول 

 الماجستير

عدد وحدات 
الفصول 
 الدكتوراه

عدد وحدات 
رسالة 

 الماجستير

 عدد وحدات
اطروحة 
 الدكتوراه

 و دة 34 و دة 8ساعة  24 4ساعة اجبارية و  24 العراق جامعة الموبل .1
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 4اجبارية و  ساعات اةتيارية
 اةتيارية

 9ساعة اجبارية و  15 األردن الجامعة األردنية .2
 ساعات اةتيارية

ساعة  21
 15أجبارية و 

 ساعة اةتيارية

 ساعة 18 ساعات 9

جامعة الملك سعود  .3
 بالريا 

ساعة اجبارية  15 السعودية
مشتركة بين التارين 
 3ال دي  واإلس مي و

مواد اجبارية أةرف لكل 
 فرع اجبارية غير مشتركة

 

ساعة  12
اجبارية لكل 
فرع وال توجد 
 مواد اةتيارية

 ال توجد التوجد
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عدد و دات الفبول  البلد أسم الجامعة ت
 الماجستير

عدد و دات 
الفبول 
 الدكتورا 

عدد و دات 
رسالة 
 الماجستير

عدد و دات 
اطرو ة 
 الدكتورا 

ساعة اجبارية وال  12 مبر جامعة القاهرة .4
 توجد اةتيارية

ساعة  12
اجبارية وال 
 توجد اةتيارية

  

ساعة اجبارية وال  26 السعودية جامعة القبيم .5
 توجد اةتيارية

ساعة  26
اجبارية وال 
 توجد اةتيارية

 ساعة 12 ساعة 12

الجامعة األمريكية  .6
 ببيروت

ساعة اجبارية  30 لبنان
موزعة على ث   

 فبول

رسالة الأما كتابة  ال يوجد دكتورا 
عليها ست و 

ساعات أو بدون 
جراء  رسالة واح
امت ان شامل 
عليه ست 
 ساعات أيتاً 

 

 
ترك فتشى متفاوتىة كثيىرًا،ومن ة ل الجىدول ن  ىف أن عىدد الو ىدات الدراسىية بىين الجامعىات  

جامعىىىة الموبىىىل مىىىع جامعىىىة القبىىىيم فىىىي عىىىدد السىىىاعات والبىىىالن ةىىى ل الفبىىىول الدراسىىىية لكىىىل مىىىن 
( سىىاعة، بينمىىا تعتمىىد الجامعىىة األردنيىىة وجامعىىة الملىىك سىىعود فىىي الريىىا  26الماجسىىتير والىىدكتورا  )

جامعىة ( ساعة في الفبول الدراسية للماجستير بينما تعتمد ال15عدد ساعات أقل من سابقاتها وهو )
ينةف  عدد الساعات في جامعىة الملىك سىعود ليبىل إلىى و ( ساعة في الدكتورا ، 21األردنية على )

( سىىىىاعة اجباريىىىىة فىىىىي كىىىىل مىىىىن 12( سىىىىاعة فىىىىي الىىىىدكتورا ، فيمىىىىا تعتمىىىىد جامعىىىىة القىىىىاهرة علىىىىى )12)
 الماجستير والدكتورا  دون األعتماد على مواد اةتيارية في الدراسة.

نفىام الجامعىة األمريكيىة ببيىروت تبىاع إدراسية المبينة في الجدول هو الو دات ال فيوالغريب 
ومناقشىىتها وعليهىىا ماجسىىتير سىىاعات( أو كتابىىة رسىىالة  6يةيىىر الطالىىب بىىين إجىىراء امت ىىان شىىامل لىىه )

مىىن الجامعىىات التىىي ُأجريىىت المقارنىىة سىىاعات( أيتىىًا.وهو نفىىام غيىىر متبىىع فىىي أي جامعىىة أةىىرف  6)
  بينها.
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بمدة الدراسة في جامعىة الموبىل فهىي تتىألف مىن سىنتين فىي الماجسىتير مقسىمة وفيما يتعلق  
علىىى سىىنة ت تىىيرية وسىىنة للب ىى ، وبلمكىىان الطالىىب أن ي بىىل علىىى تمديىىد لدراسىىته لمىىدة سىىنة ك ىىد 
أعلىىى، أمىىا فىىي الىىدكتورا  فتتكىىون الدراسىىة مىىن سىىنة ت تىىيرية وسىىنتين للب ىى  قابلىىة للتمديىىد لسىىنة ك ىىد 

ذا ما قارن أن كىل سىنة دراسىية تتكىون    فا ذلك مع الدراسات العليا فىي الجامعىة األردنيىة فىنأعلى، واح
من فبلين دراسيين ب ي  تشمل الماجستير ستة فبول أي ث   سنوات، قابلىة للتمديىد لفبىلين أي 

 سنة وا دة فقط مما يجعل مدة الدراسة أربع سنوات.
ن مىن عشىرة فبىول موزعىة علىى ةمىس وفي مر لة الدكتورا  لنفس الجامعة ن  ف أنها تتكىو  

سىىنوات قابلىىة للتمديىىد لفبىىلين أي سىىنة وا ىىدة فقط.والم  ىىف لىىذلك التقسىىيم يسىىتطيع أن يتوبىىل إلىىى 
نتيجىىة مفادهىىا أن الجامعىىة األردنيىىة تريىىد أن تمىىنا الطالىىب مىىدة كافيىىة للدراسىىة لكىىي ال تبقىىى لديىىه أي 

الطالىب بطبعىه أذا مىا رأف أن المىدة كبيىرة   جة للمماطلة، وهو أمر ال نستطيع أن نجىزم بنجا ىه الن
 فسوف يتماهل في دراسته.

  
 رابعًا: الرسائل واالطاريح: 

إذا مىىا أجتىىاز الطالىىب الفبىىلين األول والثىىاني بنجىىا  فىىي مر لىىة الماجسىىتير في ىىق لىىه تسىىجيل  
 موتىىوع يكتىىب فيىىه رسىىالة ينىىاقش فيهىىا عنىىد إكمالهىىا، وي ىىق للطالىىب اةتيىىار االةتبىىا  الىىذي سىىوف
يكتب فيه بشرط أن ينسجم مع اةتبابه العام ) ىدي  أو إسى مي أو قىديم(.كما ي ىق لىه أن يةتىار 

 مشرف على رسالته بعد أن ي دد االتجا  الذي ينوي الكتابة فيه.
و ينما ُنريد ت ليل الرساال واالطاريا الجامعية لقسم التارين في جامعة الموبىل يجىب علينىا  

النتىىمام القسىىم إلىىى الدراسىىات العليىىا، فقىىد تناولىىت رسىىاال الماجسىىتير فىىي  متابعتهىىا منىىذ السىىنة األولىىى
منىىىاطق بعيىىدة عىىىن عبىىر الرسىىىالة أو منىىىاطق نشىىأة فيهىىىا الة فتىىىين  1980السىىنة األولىىىى وهىىي عىىىام 

األمويىىىة والعباسىىىية، إذ ت ىىىدثت تلىىىك الرسىىىاال عىىىن أفريقيىىىا جنىىىوب البىىى راء، والبىىىين والهنىىىد، كمىىىا أن 
، إال أن السىىنوات الدقيقىىةتلىىك الفتىىرة لىىم يشىىرفوا علىىى رسىىاال فىىي اةتبابىىاتهم األسىىاتذة المشىىرفين فىىي 

ال  قىىىة أفىىىرزت رسىىىاال أةىىىرف تناولىىىت التىىىارين األمىىىوي والعباسىىىي وتنوعىىىت بعىىىد ذلىىىك لتتنىىىاول التىىىارين 
 األندلسي والمغربي.

والم  فىىىات األساسىىىية علىىىى الرسىىىاال الةابىىىة بقسىىىم التىىىارين فىىىي كليىىىة ادداب منىىىذ تأسيسىىىه  
تى ادن تتمثل بوقوف التارين السياسي للعبر العباسي في مقدمة االةتبابىات مىن  يى  عىدد و 

الرسىىاال التىىي ُكتبىىت فيىىه، ويىىأتي بعىىد ذلىىك التىىارين األندلسىىي والىىذي تنوعىىت فيىىه االةتبابىىات بىىىين 
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مىىىت إال أننىىىا ال ن  ىىىف ذلىىىك التنىىىوع بالنسىىىبة للتىىىارين األمىىىوي، إذ التز  السياسىىىي واالجتمىىىاعي والثقىىىافي.
 الرساال بتناول الجانب االجتماعي.

ثمانيىىىة رسىىىاال تىىىدرس أكثىىىر مىىىن عبىىىر، كتلىىىك التىىىي  تتمثىىىل بوجىىىودم  فىىىات أةىىىرف  وهنىىىاك 
تناولىىت التىىارين السياسىىي وال تىىاري لعبىىر الراشىىدين واألمىىوي والعباسىىي، كمىىا تناولىىت ثىى   رسىىاال 

تت ىد  عىن أوتىاع المسىلمين ال روب البىليبية وا ىت هم المنطقىة، لكننىا ن  ىف عىدم وجىود رسىاال 
 االجتماعية أو الثقافية والعلمية ة ل تلك الفترة.

ماجسىىتير فقىىط تناولىىت األولىىى جانبىىه  اأمىىا تىىارين العىىرب قبىىل اإلسىى م فلىىم تتناولىىه سىىوف رسىىالت 
 األةرف شعيرة ال ا قبل اإلس م ومقارنتها مع عبر الرسالة. تتناولو السياسي وال تاري، 

ن هنىاك فجىوة كبيىرة فىي دراسىة تىارين المغىول رغىم أهميىة تلىك الفتىرة التىي وفي نفس الوقىت كىا 
كىان لهىىا أثىر فاعىىل فىىي تىارين بلىىدنا العىىراق بشىكل ةىىا  وأمتنىا اإلسىى مية ببىىورة عامىة واألمىىر نفسىىه 

 ينطبق على تارين االتابكة، إذ لم تتناول تاريةهم سوف رسالة ماجستير وا دة. 
و تىى  1980ال الماجستير المنجزة في قسىم التىارين للفتىرة مىن لقد تم تقسيم نتااا ت ليل رسا 
م ووتعها في جدول، مع ادةذ بنفر األعتبار دما الرساال التىي تكلمىت عىن ال ىروب  2005عام 

وفىىق عنىىوان عبىىر  االبىىليبية مىىع التىىارين العباسىىي، كمىىا أن فتىىرة عبىىر الرسىىالة والراشىىدين تىىم دمجهىى
ت عىن أكثىىر مىن عبىر تىىم آةىذ الفتىرة األكثىىر دراسىة ةى ل الب ىى  الرسىالة، كىذلك الرسىاال التىىي ت ىدث

 فهر لنا اةتبابات رايسة وفق الجدول األتي: توهكذا 
 

 علمية وثقافية حضاري اقتصادي اجتماعي سياسي األختصاص ت
 12 5 5 5 27 عباسي .1
 1 2 3 2 9 آموي .2
 2 2 2 3 8 عبر الرسالة .3
 1 1 بفر بفر 6 المغرب .4
 5 بفر بفر 1 5 ندلساأل .5
 بفر 1 1 1 2 أفريقيا .6
 3 بفر بفر بفر 9 مماليك .7
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%( مىىىن مجمىىىوع الرسىىىاال 50ومىىىن ت ليىىىل ذلىىىك الجىىىدول ن  ىىىف أن التىىىارين السياسىىىي شىىىكل ) 
%( مىىىن مجمىىىىوع 10المنجىىىزة، بينمىىىا شىىىكل التىىىارين االجتمىىىاعي، واالقتبىىىادي، وال تىىىاري،  ىىىوالي )

%( مىن مجمىوع تلىك الرسىاال، 25اة العلمية والثقافية شىكلت أقىل مىن )الرساال، في  ين نرف أن ال ي
جىدًا  قليلىةوال ننسى أن نذكر أن ث   رساال ت دثت عن االستشراق ورسالتين فقىط عىن الفكىر، وهىي 

 قياسًا للتارين السياسي.
 

 حضاري اقتصادي اجتماعي سياسي االختصاص ت 
 وثقافية علمية

 وفكرية
تدوين تاريخي + 

 مناهج
 عباسي .1

8 
 مشتركة وأةرف1

 سياسية
 اجتماعية

1 2 5 2+2 

 أموي .2
2 

 مشتركة وأةرف1
 سياسية
 اجتماعية

 بفر بفر بفر بفر

شةبية  1+4 عبر الرسالة .3
 نفم  كم 1+
 م لي تارين 1+

 بفر 3
مةتلطة 
 سياسية/
  تارية

 بفر بفر

 2 2 بفر 1 بفر 1 المغرب .4
 بفر 2 بفر بفر 1 2 األندلس .5
 أفريقيا .6

 بفر 1
وا دة مةتلطة 

 سياسية/
 اقتبادية

 بفر بفر 2

 بفر بفر بفر بفر بفر بفر مماليك .7
 بفر بفر بفر بفر بفر 1 تارين المغول .8
عىىىىىىىىىىىىرب قبىىىىىىىىىىىىل  .9

 بفر وا دة فكر بفر بفر بفر 2 اإلس م

 دة الوقف في اإلس مووا  ووا دة تناولت االستشراق/ اطرو ة وا دة تناولت النفم العربية اإلس مية/ .10
 

%( اقتبىىىادي و 4%( اجتمىىىاعي و)10%( سياسىىىي و)30ومىىىن ت ليىىىل الجىىىدول يتبىىىين أن )
%( منىىاها،وي  ف  2%( تىىدوين تىىاريةي و )6%( علميىىة وثقافيىىة وفكريىىة )15%(  تىىاري و )6)
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أن التىىىارين السياسىىىي قىىىد انةفىىى  عىىىن الماجسىىىتير، و ىىىافف التىىىارين االجتمىىىاعي علىىىى مسىىىتوا ، فيمىىىا 
أيتىىًا عىىن الماجسىىتير ال يىىاة  تفىى  ربىىيد التىىارين االقتبىىادي وكىىذلك ال تىىاري، كمىىا انةفتىىانة

العلمية والثقافية، فيما تم كتابة اطاريا في مواتىيع جديىدة مثىل نفىم ال كىم والىنفم العربيىة اإلسى مية 
والوقىىىف اإلسىىى مية واطىىىاريا فىىىي الفكىىىر اإلسىىى مي ومواتىىىيع فىىىي منىىىاها المؤرةين،وهنىىىاك عىىىدد مىىىن 

الطىىاريا تناولىىت تىىوارين مشىىتركة، فيمىىا فقىىد تىىارين المماليىىك ربىىيد  إذ لىىم يكتىىب أ ىىد فيىىه.لكن األمىىر ا
الجىىدير باإلشىىارة هنىىا هىىو أن االطىىاريا التىىي تناولىىت التىىارين العباسىىي كانىىت فىىي العبىىور األولىىى منىىه 

 المتأةرة سوف أطرو ة وا دة فقط. ةدون التطرق للعبور العباسي
على اطاري ه دراسة ال ياة العلمية، دون التركيز على  تألندلس فقد غلبأما تارين المغرب وا 

الجوانب االجتماعيىة واالقتبىادية، وفىي تلىك االطىاريا ن  ىف أن تىارين المغىول وكمىا فىي الماجسىتير 
االستشىىىراق والمستشىىىرقين سىىىوف  لموتىىىوعاتُدرس فىىىي اطرو ىىىة وا ىىىدة، فتىىىً  عىىىن افتقىىىار الدراسىىىات 

تنوعت االطاريا التي تناولت عبر الرسىالة بىين الجانىب السياسىي واالجتمىاعي اطرو ة وا دة، فيما 
 ونفم ال كم ودراسة الشةبيات اإلس مية.

وعند مقارنة تلك االطاريا مع اطاريا جامعات أةرف ن  ف مىثً  تركيىز الرسىاال واالطىاريا  
عىىىن الدراسىىىة فىىىي جامعىىىة فىىىي قسىىىم التىىىارين فىىىي الجامعىىىة األردنيىىىة علىىىى  قىىىول معرفيىىىة متطىىىورة نسىىىبيًا 

الموبل من ة ل التركيز على التارين االجتماعي والفكر السياسي اإلس مي وفلسىفة التىارين فتىً  
عىىن الفكىىر السياسىىي الغربىىي، وكىىذلك الفكىىر اإلسىى مي ال ىىدي  )أي الجماعىىات اإلسىى مية فىىي القىىرن 

 .اليسيرن العباسي إال بالشيء العشرين ال دي  والمعابر(، إال أن تلك الرساال لم تتناول التاري
ومىىن الم  ىىف أيتىىًا فىىي بعىى  الجامعىىات أنهىىا تقىىوم بىىالتركيز فىىي رسىىاالها واطاري هىىا علىىى  

مكان ُمعين مثً  تدرس ب د الشام إال أنها تتناول جميع الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتبىادية. 
 أو تناول فترة زمنية معينة ودراسة كافة الجوانب فيها.

ذا ما تطلعنا إلى ما ي بل عليه المتةرج من  وافز مادية أو معنوية، ن  ف أن السنوات و   اح
األةيىىرة دفعىىت بىىالكثير مىىن المتةىىرجين مىىن الدراسىىات العليىىا للتعيىىين فىىي الجامعىىات وممارسىىة عملهىىم 

رسىىه هنىىاك وهىىو أمىىر إيجىىابي قياسىىًا بىىالكثير مىىن الجامعىىات، إال أننىىا نطمىىا للىىدعم المعنىىوي والىىذي تما
  جىىىاازة لرسىىىالة الماجسىىىتير، وجىىىاازة يتةبىىىالجامعىىىة األردنيىىىة فتىىىً  عىىىن الىىىدعم المىىىادي والمتمثىىىل ب

الطرو ة الدكتورا  في الكليىات األنسىانية والعلميىة تمن هىا كليىة الدراسىات العليىا وتتمثىل كىل جىاازة فىي 
ألطرو ة المقدمىة لنيىل دينار أردني( على أن تتوفر في تلك الرسالة أو ا 500شهادة تقديرية، ومبلن )

الشىىهادة شىىروط منهىىا: أن يكىىون الطالىىب قىىد نشىىر منهىىا أو قبىىل للنشىىر ب ثىىًا أو أكثىىر فىىي مجلىىة علميىىة 
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متةببة، وأن تساهم في تطوير  قل المعرفة اإلنسانية وأن تكون ذات قيمة علمية م لية وعالمية، 
ة، وأن تكىىون قىىد نوقشىىت ةىى ل وأن تةىىدم اال تياجىىات التنمويىىة أو تسىىهم فىىي  ىىل المشىىك ت اإلقليميىى
دينىىار أردنىىي( لكىىل رسىىالة أو  100العىىامين السىىابقين لمىىنا الجىىاازة، كمىىا ُتمىىنا شىىهادة تقديريىىة ومبلىىن )

أطرو ة ُنشر أو قبل للنشر ب   منها. ومن البديهي أن تساهم تلك الجىوااز فىي تشىجيع الطلبىة علىى 
تقان رساالهم واطاري هم.   العطاء واح

 
 التوصيات: 

 ع شروط قبول ةابة بالقسم على أن ال تتعار  مع اإلطار العام لةطة القبول..وت1
.يشترط بالطالب إتقانه اللغة اإلنكليزية والعربية، والطالب الذي يةفق في اجتياز االةتبار ُينقل إلىى 2

نيىة دراسة مكثفة في اللغة التي لم ينجا بها، وهىي بىذلك تعطىي فااىدتين األولىى اإللمىام باللغىة، والثا
 عدم  رمان المتفوقين من اإللت اق بالدراسات العليا.

.إتىىىافة مىىىواد ةابىىىة بعلىىىم ت قيىىىق المةطوطىىىات ودفىىىع بعىىى  الطلبىىىة ن ىىىو تقىىىديم اطىىىاريا فىىىي هىىىذا 3
 المجال.

تطوير الدراسات العليا ببفة دورية بواسىطة هياىة مىن داةىل الكليىة، بالدراسات العليا لجنة .أن تقوم 4
مىىىىن ةىىىىارج الكليىىىىة،ويكون لهىىىىذ  اللجىىىىان دور فىىىىي ت سىىىىين بىىىىراما المر لىىىىة أو بالتعىىىىاون مىىىىع أسىىىىاتذة 

 الجامعية األولية لتتفاعل مع براما الدراسات العليا.
.إيجىىاد مىىواد دراسىىية جديىىدة وعىىدم االقتبىىار علىىى مىىا موجىىود سىىابقًا، فعلىىى سىىبيل المثىىال بىىدل العىىودة 5

لماجسىتير، يىتم دراسىة المنطقىة مىن جهىة لدراسة تارين اإلس م في أفريقيا كما تم في البكالوريوس وا
أةىىرف كدراسىىة الع قىىىات بىىين المغىىرب العربىىىي وأفريقيىىا جنىىوب البىىى راء، أو بينهىىا وبىىين مبىىىر أو 

 الجزيرة العربية.
اإلشارة إليه في النقطة السابقة نجد  وات ًا في مادة عبر الرسالة، إذ يتم  ت.ذلك التجدد الذي تم6

وا ىىد، فمىىثً  تىىم تىىدريس ديمغرافيىىة السىىكان فىىي إ ىىدف السىىنوات،  تدريسىىها دون التركيىىز علىىى مجىىال
وفىىي سىىنة أةىىرف تىىم دراسىىة القبيلىىة ودورهىىا فىىي عبىىر الرسىىالة، وبعىىد ذلىىك منىىاها الكتابىىة فىىي السىىيرة 

 النبوية، وهكذا مما وفر سعة علم لدف األستاذ والطالب والةروج عن التقليد. 
  مي وكما كان معمول به سابقًا. قسم التارين اإلس في تارة  فرع .ُيفتل فتا7
.إتىىافة مىىواد تىىتكلم عىىن مىىنها الب ىى  التىىاريةي بشىىكل مفبىىل، ومىىادة تب ىى  فىىي مبىىادر التىىارين 8

 اإلس مي لكي يتمكن الطالب من أن يتقدم ن و الب   والكتابة بشكل جيد.
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دراسىتها  ترا  تمىإليه في متن الب   فأن المواد الدراسىية فىي فبىول الماجسىتير والىدكتو ُأشير .وكما 9
بشىكل مفبىل فىي البكىىالوريوس، بينمىا المىواد التةببىىية لىم تمىر عليىه مطلقىىًا، فىلذا كىان ممكنىىًا أن 

 تأةذ ُكل منها مكان األةرف.
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Postgraduate studies in the Department  of History between reality and 

ambition 

section One 

Graduate Studies in Islamic History 

Prof. Hashem Yahya Al-Mallah Dr. Bashar Akram Jamil d. 

Muhammad Ali Saleh Mr. Saadi Muhammad Ali  

Abstract: 
Postgraduate studies at the university are considered the primary interface 
that expresses the university's ability to give and be creative, because of its 
role in providing colleges with teaching staff who are scientifically able to 
lead the scientific rudder of any college, and for this reason it was necessary 
to conduct a periodic review of the work of that scientific institution and 
evaluate its role and encourage Positives, and at the same time find the 

negatives and correct them. 
On this basis, an idea was generated by our honorable professor, Prof. Dr. 
Hashem Yahya Al-Mallah, which provides for a special study for 
postgraduate studies in the Department of History in our College of Arts. 

And other universities inside and outside the country. 
 


