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 قع والطموحالدراسات العليا في قسم التاريخ بين الوا
 القسم الثاني

 "الدراسات العليا في التاريخ الحديث والمعاصر"
 أ.د. هاشم يحيى المالح

 ***د.هاشم عبدالرزاق الطائي**                  السيد محمود صالح سعيد
 ****السيد محمد علي عفين

 :المستخلص
على مرفق مهم وحيوي من مرافق البحث العلمي  تحاول هذه الدراسة المتواضعة تسليط الضوء

األكاديمي في جامعة الموصل. وهو الدراسات العليا في قسم التاريخ/كلية اآلداب. واقعها وسبل 
تطويرها. من خالل تكليف مجموعة من الباحثين في القسم لمتابعة تفاصيل هذا الموضوع منذ بدء 

 .م2005الدراسات العليا في القسم وحتى عام 
 :المقدمة

ُقسمت الدراسة إلى أربعة محاور رئيسية. تناول المحور األول أهمية الدراسات العليا وأهدافها. من 
خالل التركيز على أهمية الدراسات العليا ودورها في تهيئة الكفاءات المتخصصة في البحوث 

عادة صياغة التاريخ بأطواره المختلفة   .والدراسات التاريخية، والتي تعمل على تحليل وا 
فيما ركز المحور الثاني على شروط القبول في الدراسات العليا ومقارنتها مع الشروط التي وضعتها 
بعض الجامعات العربية. للخروج بنتائج وتوصيات من اجل تطوير نظم القبول في الدراسات العليا 

  .وتحسين المستوى العلمي فيها
اهج الدراسية في السنة التحضيرية المعمول أما المحور الثالث فقد حاول ان يسلط الضوء على المن

بها في القسم، ومقارنتها مع بعض مناهج أقسام التاريخ في جامعات عربية أخرى. ومناقشة سبل 
  .تحديثها بما يحقق الفائدة المتوخاة من السنة التحضيرية وانعكاس ذلك على تطوير الدراسات العليا

ئل العلمية المنجزة في القسم وتوضيح طبيعة توجهاتها وأخيرا جاء المحور الرابع ليستعرض الرسا
 .والوقوف على أماكن الضعف والقوة في تلك التوجهات ومحاولة تعديلها
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 :أواًل/ أهمية الدراسات العليا وأهدافها
يعد البحث العلمي من المعايير المهمة والرئيسية لقياس تطور الدول ومعرفة مدى تقدمها وتطورها. 

راسات المتعمقة للدول التي قطعت شوطا كبيرا في التنمية والتطور الحضاري، على ان حيث تؤكد الد
 .الجامعات ومراكز البحث العلمي تؤدي دورا رئيسيا في توفير أدوات تقدم األمم

وفيما يتعلق بعلم التاريخ فهو من العلوم ذات األهمية الكبيرة في حياة الشعوب. لكونه يعد سجل 
يها من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها من صنوف حضاراتها بكل ما ف
 .الحضارة ومكوناتها

أما الهدف من دراسة التاريخ فانه يتجلى في الحفاظ على الهوية الحضارية لألمة واالعتزاز بها بين 
من مختلف الحضارات.وكذلك العمل على ربط الجامعة بالمجتمع وتفسير الحاضر على ضوء الكثير 

دراك المستجدات الحضارية كالتنمية والديمقراطية والحرية. ومعرفة  مجريات الماضي وأحداثه. لفهم وا 
 .توجهاته السياسية، الداخلية منها والخارجية، واستيعابها لمصلحة المجتمع والوطن

متخصصة في والعناية بالدراسات التاريخية العليا تثري المعرفة اإلنسانية عن طريق تهيئة الكفاءات ال
عادة صياغة التاريخ بأطواره  البحوث والدراسات التاريخية التي يكون لها المقدرة على تحليل وا 

 .المختلفة
وربما تأتي قضية تطوير الدراسات العليا على قائمة تطوير التعليم في جامعة الموصل. وذلك       

خالل التصدي العلمي المدروس  الن تطوير الدراسات العليا سوف ينعكس ايجابيا على المجتمع من
لمشاكله، وجعله بمستوى التطورات التي يمر بها البلد والمنطقة العربية، أو بالسعي نحو تقدمه 

  .وازدهاره على أسس ثابتة ومتينة
وفيما يتعلق بواقع الدراسات العليا في قسم التاريخ فقد احتضن القسم الدفعة األولى من طلبة       

م وهو بذلك يعد من أوائل األقسام 1978-1977تاريخ اإلسالمي في العام الدراسي الماجستير في ال
العلمية لكلية اآلداب في ممارسة النشاط العلمي الرصين وأداء الدور األكاديمي المتين. اما دراسة 

م. ثم خطى 1986-1985الماجستير في اختصاص التاريخ الحديث فقد انطلقت في العام الدراسي 
يخ خطوة أخرى في طريق تعزيز وجوده العلمي عندما استقبل الدفعة األولى من طلبة قسم التار 

م، وكذلك استهلت دراسة الماجستير في 1987-1986الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي للعام الدراسي 
  .م1988-1987التاريخ القديم منذ العام الدراسي 

ثانية النجاز الرسالة بالنسبة للماجستير، وسنة  اما نظام الدراسة فقوامها سنة تحضيرية وسنة      
تحضيرية وسنتان النجاز األطروحة بالنسبة للدكتوراه. قابلة للتمديد ألسباب صحية أو علمية وفق 
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ضوابط يحدد معاييرها مجلس الكلية ومجلس رئاسة الجامعة. وقد بلغ عدد طلبة الماجستير، في 
( 57م حوالي)2005تخرجوا منذ التأسيس حتى عام اختصاص التاريخ الحديث والمعاصر الذين 
( طالب. قام بتدريسهم واإلشراف على رسائلهم 20طالب. وبلغ عدد طلبة الدكتوراه حوالي )

  .واطاريحهم نخبة من خيرة أساتذة القسم
 

 :ثانيًا/ شروط القبول
صول على تحرص جامعات العالم المختلفة على وضع شروط معينة يخضع لها المتقدمين للح   

مقاعد في الدراسات العليا، ومنها معدالت القبول. وأدناه معدالت القبول المعمول بها في جامعة 
الموصل الخاصة )للماجستير والدكتوراه( ومقارنتها مع معدالت القبول وضعتها بعض الجامعات 

 :العربية. للخروج بمالحظات حول تلك الشروط. وكما يلي
)الحد األدنى( في الدراسات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراه في جامعة جدول يبين معدالت القبول 

 الموصل وعدد من الجامعات العربية
 معدل القبول في الدكتوراه معدل القبول في الماجستير البلد اسم الجامعة ت
 جيد %70 متوسط %65 العراق جامعة الموصل 1
 جداجيد  %80 جيد جدا %80 السعودية جامعة القصيم 2
 جيد جدا %80 جيد %70 األردن الجامعة األردنية 3
 جيد جدا %80 جيد %70 لبنان جامعة بيروت العربية 4
 جيد %70 جيد %70 مصر جامعة القاهرة 5
 

ألهمية الدراسات العليا وضرورة اختيار شريحة من الطلبة المؤهلين علميا البد ان تحرص         
لدراسات العليا.من شأنها ان ترفع المستوى العلمي للدراسات الجامعة على وضع شروط للقبول في ا

العليا.وتؤكد التمايز النوعي، وليس الكمي، وهذا ما نجده واضحا في الشروط التي وضعتها 
الجامعات المدرجة في الجدول أعاله. باستثناء جامعة الموصل وغيرها من الجامعات العراقية، والتي 

وط القبول. فقد اشترطت الجامعات المدرجة في الجدول ان اليقل يبدو انها اكثر تساهال في شر 
% للدكتوراه. كما هو الحال في جامعة بيروت 80% للماجستير. و70معدل المتقدم للدراسات عن 

العربية والجامعة االردنية وجامعة القاهرة. بل اننا نجد جامعة القصيم في السعودية قد رفعت هذا 
رحلتين. كما حرصت بعض هذه الجامعات، ومنها جامعة القاهرة على  % لكال الم80المعدل إلى 
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ضرورة ان يجتاز المتقدم اختبارين احدهما في اللغة العربية واالخر في لغة اوربية حديثة ضمن 
  . شروط القبول في الدراسات العليا. ويكون هذين االختبارين ملزمين وال يعفى منهما المتقدم

ساتذة في الدراسات العليا لقسم التاريخ/ جامعة الموصل، من خالل االسئلة وقد اكد جميع اال       
( على ضرورة تطوير نظم القبول في الدراسات العليا في الجامعة 1الموجهة اليهم )انظر الملحق رقم 

من خالل التشديد في وضع  ضوابط القبول في الدراسات.ومنها رفع معدالت القبول وكذلك اجراء 
للمتقدمين من خالل مقابالت واختبارات شفوية وتحريرية تجرى لهم. ويكون حرص لجنة  تقييم دقيق

 .المقابلة على اختيار نخبة طيبة من محبي العلم والراغبين بتطوير مستوياتهم العلمية
 

 :ثالثا/ المناهج الدراسية في السنة التحضيرية
يرى بعض من االساتذة في الدراسات العليا في قسم التاريخ ان السنة التحضيرية وما يتناوله      

الطالب فيها من مقررات دراسية، وتحديدا مرحلة الدكتوراه، فيها تبذير للوقت. وان الغاءها ضرورة 
لمنهجية من الضرورات. بشرط ان توظف السنة االولى في اعطاء جملة من الخبرات والتمارين ا

ومناقشة الموضوعات الصالحة للعمل على مستوى اعداد اطروحة الدكتوراه. فيما يؤكد القسم االخر 
منهم على أهمية السنة التحضيرية السيما وان التعليم في مرحلة الدراسات االولية ليس بالرصانة 

ا سيئة على التربية الكافية بسبب الظروف التي مّرت وتمر بالبلد من ازمات حادة والتي تركت اثار 
 .والتعليم. ومحو هذه االثار السيئة ليس باالمر الهين ويحتاج إلى جهد ووقت طويل

رغم ذلك فثمة اتفاق مشترك بين جميع االساتذة على ضرورة احداث تغييرات في المناهج        
اآلداب/  الدراسية وطرق تدريسها.ومن خالل تفحص هذه المناهج المطبقة في قسم التاريخ/ كلية

جامعة الموصل وللمرحلتين )الماجستير والدكتوراه( ومقارنتها مع المناهج التي تدرس في أقسام 
التاريخ لبعض الجامعات العربية تبرز بعض المالحظات بشأن هذه المناهج. يمكن االشارة إلى 

 :ابرزها وكما يلي
 
 
 
 
 
 



  

 51 

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

  وصلالمناهج الدراسية، في التاريخ الحديث والمعاصر/ جامعة الم (1
 مرحلة الماجستير -

 الفصل األول
  اسم المادة ت
 (دراسات في تاريخ العراق الحديث )السياسي واالداري 1
  دراسات في تاريخ المشرق العربي الحديث 2
  (دراسات في تاريخ الوطن العربي المعاصر )المشرق العربي 3
 (دراسات في التاريخ المحلي )الموصل نموذجا 4
 (م1516-1258الدول االسالمية في المشرق ) دراسات في تاريخ 5
  اللغة االنكليزية 6
 

 المواد التخصصية
 اسم المادة ت
 (العالقات العربية مع دول الجوار )تركيا وايران أ

 دراسات في تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية ب
  الحياة الفكرية في الوطن العربي في القرن التاسع عشر ج
  اني مصدرا لتاريخ العرب الحديثاالرشيف العثم د
 (منظمات اقليمية )منظمة عدم االنحياز،جامعة الدول العربية،منظمة المؤتمر االسالمي هـ
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 الفصل الثاني
 اسم المادة ت
  دراسات في تاريخ العراق السياسي واالداري المعاصر 1
  دراسات في تاريخ المغرب العربي الحديث 2
  العربي المعاصردراسات في تاريخ المغرب  3
  دراسات في تاريخ تركيا وايران المعاصر 4
  القضية الفلسطينية 5
  الحاسبة 6

 المواد التخصصية
  اسم المادة ت
 دراسات في التحوالت االقتصادية واالجتماعية للعراق المعاصر أ

 (المشروع النهضوي العربي المعاصر)تجربتا مصر والعراق ب
 دراسات في حركات التبشير واالستعمار في افريقيا ج
 (اميركا والعرب )دراسات في العالقات العربية االمريكية د
  قضايا من تاريخ العالم االسالمي المعاصر هـ
  مادة التقوية 1
 مادة االنترنت 2
  مرحلة الدكتوراه -

 الفصل األول
 اسم المادة ت
  جتماعي للعراق الحديثدراسات في التاريخ االقتصادي واال 1
 (التحوالت االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي الحديث)المشرق 2
 (مشاريع النهوض في الوطن العربي الحديث)المشرق 3
  دراسات في تاريخ ايران وتركيا 4
 اللغة االنكليزية 5
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 المواد التخصصية
  اسم المادة ت
  اصردراسات في التاريخ االوربي الحديث والمع أ

  المغرب العربي والتحدي االجنبي في العصر الحديث والمعاصر ب
 (اقتصاديات الجزيرة والخليج العربي )الحديث والمعاصر ج
 قضايا اسالمية معاصرة د
 
 
 

 الفصل الثاني
 اسم المادة ت
  دراسات في التاريخ االقتصادي واالجتماعي للعراق المعاصر 1
  التحوالت االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي الحديث 2
 (النهضة العربي في العصر الحديث )المغرب العربي 3
  االتجاهات الفكرية والسياسية في الوطن العربي المعاصر 4
  دراسات في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر 5
  المنظمات العربية واالسالمية والدولية 6

 يةالمواد التخصص
 اسم المادة ت
  انتشار االسالم في اسيا الصغرى واوربا الشرقية أ

 (حركات التجديد االسالمي في جنوب شرق اسيا )الحديث والمعاصر ب
 دراسات في تاريخ الحركات التحريرية في افريقيا وامريكا الالتينية ج
  المدينة العربية في العهد العثماني د
 

 مرحلة الماجستير -يخ الحديث والمعاصر/ الجامعة االردنية المناهج الدراسية، في التار  (2
  اسم المادة ت
  منهج البحث التاريخي 1



  

 54 

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

  االدارة في الخالفة االسالمية 2
  التاريخ االقتصادي االسالمي 3
  حركات االصالح في الوطن العربي 4
  تاريخ العلم في القرن العشرين 5
 

 المواد االختيارية
  اسم المادة ت
  اكم التفتيش في اسبانيامح 1
  المشرق العربي في النصف األول من القرن العشرين 2
  المدينة االسالمية 3
  ادارة الواليات العربية في العهد العثماني 4
 القضاء في االسالم 5
  المغرب العربي في النصف األول من القرن العشرين 6
  م1945-1776تاريخ الواليات المتحدة االميركية  7
  نشاة الثقافة العربية االسالمية 8
  مصادر تاريخ العرب الحديث 9
 مرحلة الدكتوراه -
 اسم المادة ت
 الفكر االقتصادي في االسالم 1
 الفكر االجتماعي في االسالم 2
 الفكر السياسي في االسالم 3
 فلسفة التاريخ 4
 (الغزو الخارجي للعالم االسالمي )العصور الوسطى 5
 ي الغربي الحديثالفكر السياس 6
 (م1914-1789الغزو االوربي الحديث للعالم العربي) 7
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 المواد االختيارية
  اسم المادة ت
  تاريخ قطر اسالمي حديث 1
  االسالم والغرب 2
 الخالفة والسلطنة 3
  محنة مسلمي االندلس 4
 تاريخ الفكر التربوي عندالمسلمين 5
  حركة االستشراق 6
  الفكر االسالمي الحديث 7
  العالقات العثمانية االوربية 8
  الجزيرة العربية في القرن العشرين 9

  الماجستير -المناهج الدراسية، في التاريخ الحديث والمعاصر/ جامعة الملك سعود/السعودية (3
  اسم المادة ت
  موضوع خاص في تاريخ العرب الحديث 1
 العربية السعودية موضوع خاص في تاريخ المملكة 2
  دراسات في التاريخ االوربي الحديث 3
 الدكتوراه -

 الفصل األول
  اسم المادة ت
   حلقة دراسية في التاريخ الحديث 1
  دراسات في تاريخ الجزيرة العربية الحديث 2
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 الفصل الثاني
  اسم المادة ت
    دراسات في تاريخ العرب الحديث 1
  مي الحديثدراسات في التاريخ العال 2

  الماجستير -المناهج الدراسية، في التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية/جامعة الموصل (4
 الفصل األول

  اسم المادة ت
 م1915-1258العراق الحديث:المجتمع والسياسة  1
 م1916-1516تاريخ الوطن العربي السياسي الحديث  2
  تاريخ العرب االقتصادي واالجتماعي الحديث 3
  اصول البحث 4
  مادة تخصصية 5
 طرق تدريس + اللغة االنكليزية 6
 

 الفصل الثاني
 اسم المادة ت
  دراسات في التاريخ السياسي للدولة العثمانية 1
  تاريخ العراق السياسي المعاصر 2
  دراسات في تاريخ الوطن العربي 3
  مادة تخصصية 4
 اللغة االنكليزية + حاسبات 5
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 الدكتوراه -
 الفصل األول

 اسم المادة ت
  العراق المعاصر: التحوالت االجتماعية واالقتصادية 1
 2المتغيرات السياسية في المشرق العربي المعاصر بعد ح ع  2
 المؤرخون العراقيون في العهدين الحديث والمعاصر 3
  تركيا المعاصرة وعالقتها مع الوطن العربي 4
  مادة تخصصية 5
  ة االنكليزيةاللغ 6
 

 الفصل الثاني
 اسم المادة ت
 الظاهرة االستعمارية وحركات المقاومة العربية 1
  التيارات السياسية في الوطن العربي 2
 2المتغيرات السياسية في المغرب العربي بعد ح ع  3
  مادة تخصصية 4
  القياس والتقويم 5
 

ابتداًء يمكن القول ان المناهج الدراسية التي يتناولها طلبة الدراسات العليا في السنة التحضيرية         
وللمرحلتين )الماجستير والدكتوراه(   بحاجة إلى تطوير وتحديث. الن الكثير من المواد الدراسية قد 

اختصاص التاريخ الحديث مضى عليها سنوات عديدة بدون ادخال أي تجديد عليها، وفيما يتعلق ب
والمعاصر، فان هذه المواد التتناسب وطبيعة التحوالت االقليمية والدولية المعاصرة والتي تستوجب،  
بحسب رأي اساتذة الدراسات العليا في قسم التاريخ، االهتمام بمواضيع جديدة اكثر اتساقا وتمازجا مع 

ى االقتصادية والسياسية الجديدة في اسيا هذه التحوالت، منها، على سبيل المثال؛ مراكز القو 
)كالصين ودول جنوب شرق اسيا( وضرورة معاينة تاريخها واالستفادة من خبراتها وتجاربها في 
النهضة. واالمر نفسه ينطبق على تاريخ الواليات المتحدة االمريكية، الذي النكاد نلحظ وجودا له في 
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سة المجتمع االمريكي ومراحل تطوره. وايضا أهمية دراسة مناهجنا الدراسية االساسية، رغم أهمية درا
تجربة االتحاد االوربي )النشأة واالفاق( كما ان  هناك ضرورة لالهتمام  بمادة )االستغراب( على 
مستوى العالم العربي ومتابعة ابرز الذين اهتموا بالدراسات الغربية )فكرا وثقافة( ومحاولة االطالع 

ودوافعها على غرار نمط )االستشراق الغربي(. كذلك ضرورة التركيز على  على نتاجاتهم العلمية
دراسة التاريخ المحلي والوطني والقومي بما يؤكد االنتماء العربي _ االسالمي، ويعزز الروابط 
الوطنية العراقية، والصداقة مع االقطار الشقيقة ودول الجوار في ضوء العالقات الدولية السلمية بعيدا 

  .سلط والهيمنةعن الت
كما يجب االهتمام باللغة االنكليزية، وبشكل خاص مادة )نصوص تاريخية انكليزية( وهذا ما       

حرصت بعض الجامعات العربية على التاكيد عليه في المقررات الدراسية: وهذا االهتمام يجب ان 
جال. بل يجب التركيز اليكون من خالل تناول الطالب لهذه المادة خالل فصل دراسي واحد وباستع

عليها منذ الدراسات االولية المبكرة. حتى يصل الطالب إلى مرحلة الدراسات العليا  وهو يمتلك 
معلومات في اللغة االنكليزية تساعده على االلمام بالمصادر والمراجع االنكليزية التي يحتاجها في 

 .مرحلة الدراسات العليا
ات المناهج الدراسية لكل من الماجستير والدكتوراه في جامعة يبدو من خالل مراجعة مفرد         

الموصل، ان المواد التخصصية في تلك المناهج تبدو اكثر فائدة للطلبة من المواد االجبارية. لكونها 
  تتطرق إلى مواضيع حيوية لم يسبق لطالب الدراسات العليا ان تناولها في مرحلة الدراسات االولية

م من أهمية مادة منهج البحث التاريخي ومدارسه الحديثة، اال اننا النلحظ أي وجود على الرغ       
لهذه المادة في المقررات الدراسية لكال المرحلتين في قسم التاريخ/ كلية اآلداب. على عكس بعض 
أقسام التاريخ االخرى )انظر الجدول اعاله(. لذلك من الضرورة بمكان اعطاء اهتمام اكثر بهذه 

ادة الن بعض الرسائل واالطاريح تفتقر إلى المنهجية التاريخية السليمة.إلى جانب ذلك ثمة مسالة الم
أخرى يجب االلتفات اليها وهي ضرورة ادخال المنهج االحصائي في البحوث والدراسات لتعزيز نتائج 

 .البحوث باالرقام واالبتعاد قدر االمكان عن النمط االنشائي في الطرح
مالحظة أخرى تتعلق بالمواد الدراسية التي يتناولها طالب الدراسات العليا، بشكل خاص وثمة       

في مرحلة الدكتوراه، فهناك كثرة في عدد هذه المواد. النجدها في المقررات الدراسية في كثير من 
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سي الثاني أقسام التاريخ االخرى. فمثال يصل عدد المواد التي يتناولها طلبة الدكتوراه في الفصل الدرا
( مواد.وهذا امر يجب اعادة النظر فيه.والباس من تقليصها إلى النصف بشرط اختيار عدد 8إلى )

محدود من المواد المهمة بعناية بدال من اثقال كاهل الطالب بمقررات كثيرة، ومايصاحبها من تهيئة 
نة التحضيرية. النه بحوث وتقارير ومحاضرات. مما يؤدي إلى عدم تحقيق الفائدة المتوخاة من الس

لن يكون لدى الطالب الوقت الكافي لالهتمام ومتابعة كل تلك المقررات. ومما يساعد على تحقيق 
فكرة تقليص المقررات الدراسية، في مرحلة الدكتوراه، هو وجود تشابه وتكرار للمقررات الدراسية التي 

اد بأمثلة صريحة على ذلك من سبق وان تناولها الطالب في مرحلة الماجستير. ويمكن االستشه
 :خالل الجدول االتي

 
 
 
 

جدول يبين التشابه والتكرار في المناهج الدراسية لمرحلة الماجستير والدكتوراه لقسم التاريخ/كلية 
 اآلداب/جامعة الموصل

  بعض المقررات الدراسية في ت
  بعض المقررات الدراسية في مرحلة الماجستير
 مرحلة الدكتورا ه

  دراسات في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر ية الفلسطينيةالقض 1
 قضايا اسالمية معاصرة قضايا من تاريخ العالم االسالمي المعاصر  2
دراسات في التاريخ  دراسات في التحوالت االقتصادية واالجتماعية للعراق المعاصر  3

  االقتصادي واالجتماعي في العراق المعاصر
اقتصاديات الجزيرة والخيج العربي الحديث  ليج العربي والجزيرة العربيةدراسات في تاريخ الخ 4

 والمعاصر
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مشاريع النهوض في الوطن  المشروع النهضوي المعاصر )تجربتا مصر والعراق( 5
 (العربي الحديث )المشرق

  دراسات في تاريخ تركيا وايران المعاصر دراسات في تاريخ تركيا وايران  6
منظمة عدم االنحياز، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر االسالمي(منظمات اقليمية) 7

  المنظمات العربية واالسالمية والدولية 
 

وفيما يتعلق بالضوابط االمتحانية، فقد حرصت بعض الجامعات على وضع ضوابط امتحانية        
القاهرة الطالب الذي يفشل لطلبة الدراسات العليا. فعلى سبيل المثال الزمت كلية اآلداب في جامعة 

في اكثر من مقررين اثنين بأعادة السنة التحضيرية بكل مقرراتها المفروضة. دون إعفائه من أي 
مقرر. اما الطالب الذي يعيد االمتحان بأحد المقررات التي فشل فيها في الدور األول، فيحسب له 

و حصل على درجة اعلى من % في حالة نجاحه حتى ل70الحد االدنى من درجة النجاح. وهي 
%. وأخيرا يحرم الطالب من التقديم للحصول على درجة الدكتوراه اذا كان تقديره في الماجستير 70

 (%70أقل من جيد )أي اقل من 
بالرغم من التشدد الواضح في هذه الضوابط، وصعوبة تطبيقها على طلبتنا في الظروف        

ة من الطرق التي تحافظ على المستوى العلمي المطلوب في الراهنة، االانها يمكن ان تكون واحد
 .مرحلة الدراسات العليا

 
 :رابعًا/ الرسائل العلمية والمناقشات

من خالل نظرة احصائية لطبيعة عناوين الرسائل واالطاريح الجامعية المنجزة في قسم التاريخ/كلية 
م نالحظ النتائج المبينة في 2005اآلداب/ جامعة الموصل، منذ تأسيس الدراسات العليا وحتى عام 

  :الجدول ادناه
 أ( رسائل الماجستير

 في والفكريالثقا االجتماعي االقتصادي السياسي االختصاص ت
 - - 5 10 تاريخ العراق الحديث  1
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 7 - 3 17 تاريخ العراق المعاصر  2
 - - 1 12 تاريخ الوطن العربي الحديث  3
 1 1 1 10 تاريخ الوطن العربي المعاصر  4
 - - - 8 تاريخ ايران الحديث  5
 - - - 2 تاريخ اوربا وامريكا  6
 

 ب( اطاريح الدكتوراه
 الثقافي والفكري االجتماعي قتصادياال السياسي االختصاص ت
 1 - 3 1 تاريخ العراق الحديث  1
 1 - 4 7 تاريخ العراق المعاصر  2
 - - - 1 تاريخ الوطن العربي الحديث  3
 - - - 3 تاريخ الوطن العربي المعاصر  4
 - - - 3 تاريخ  تركيا وايران  5
 - - - 3 تاريخ اوربا وامريكا  6
 

لى ان رسائل الماجستير الخاصة بالتاريخ الحديث والمعاصر هي من حيث ابتداًء يجب االشارة إ
 :العدد أكثر من اطاريح الدكتوراه. وهذا مايوضحه الشكل البياني التالي

 
  

وعلى الرغم ان رسائل الماجستير التتمتع بالرصانة العلمية الكافية عند مقارنتها مع اطاريح     
فيها التقل أهمية عن بعض اطاريح الدكتوراه. فمن حيث العناوين  الدكتوراه اال ان ثمة جهود مبذولة

( رسالة ماجستير. 57م )2005( نوقشت منذ تأسيس الدراسات العليا حتى عام 2)انظر الملحق رقم 
 .( اطروحة دكتوراه في اختصاص التاريخ الحديث والمعاصر20و)
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طلبة الماجستير والدكتوراه. أما التوجهات  نال تاريخ العراق المعاصر نصيبا وافرا من اهتمام        
االخرى فتراوحت على العموم بنسب مختلفة بين تاريخ العراق الحديث وتاريخ الوطن العربي الحديث 

 :والمعاصر وتاريخ تركيا وايران ثم تاريخ اوربا وامريكا. وكما هو موضح بالشكل البياني االتي
 تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر                  تاريخ العراق الحديث والمعاصر

 تاريخ األقطار المجاورة وأوربا                         
كما ان من هذه االختصاصات كان التركيز على الجانب السياسي بشكل ملفت للنظر في مقابل    

بالنسبة إلى التوجهات االخرى )االقتصادية  عدم اهتمام واضح بالجانب االجتماعي. مع توزيع أقل
 .والثقافية والفكرية(. وكما موضح في الجدول السابق

( اطاريح دكتوراه من مجموع 6(. و)57( رسالة ماجستير من مجموع)18وتجدر االشارة ايضا بان)
(. قد تخصصت بتاريخ الموصل. أي ان اكثر من ثلث مجموع الرسائل االطاريح كان من 20)

التاريخ المحلي. وهذا االهتمام والتركيز على التاريخ المحلي ربما يعود إلى ظروف الحروب  نصيب
والحصار التي جعلت من طلبة الدراسات العليا يتوجهون نحو دراسة تاريخ العراق بشكل عام، 
والتاريخ المحلي لمدينة الموصل خاصة. وعزوفهم عن التوجه نحو مواضيع تتناول قضايا خارج 

  .تاريخ العراق.لصعوبة السفر والحصول على وثائق ومصادر مباشرة عن تلك المواضيعتخصص 
بقدر تعلق االمر بالتاريخ المحلي، فان االطاريح والرسائل الجامعية بحاجة إلى رفع مستواها وتغيير 

جة فلسفتها، من اطاريح تعالج قضايا جزئية قد التهم احدا االالباحث والسادة المناقشين إلى معال
قضايا تهم المجتمع في مدينة الموصل عموما. وطبعا هذا االمر اليمكن الوصول اليه اال من خالل 
توفر بعض الشروط ليس اقلها الحرية في طرح أي رأي يتوصل اليه الباحث ويسعى للدفاع عنه. 

الحوافز  واتاحة الوقت الكافي له للقيام بجوالت واجراء مقابالت والبحث عن الوثائق. وايضا توفير
المالية له. ويرتبط بهذه المسالة ضرورة دعم مركز دراسات الموصل ليقوم بمهمة جمع شامل وعام 
لكافة المعلومات والوثائق والمصادر الخاصة بتاريخ المدينة. فربما انشاء قسم في هذا المركز يهتم 

ة الرشفة تاريخ هذه المدينة بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والفكرية سيكون الخطوة السابقة والمهم
بكل جوانبه. وبادرة مهمة على طريق تحديث الدراسات المتعلقة بتاريخ مدينة الموصل  ورفع مستواها 

 .العلمي
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ورغم ان ثمة رسائل تناولت تاريخ دول الجوار غير العربية، االاننا نلحظ ان ماكتب عن تاريخ تركيا 
ة غير عربية. مما يعني ان جامعة الموصل لها توجهات قد اخذ حيزا اكبر مما كتب عن دول اقليمي

بحثية حول تركيا اكثر من غيرها من الدول. وهذا يؤكد اهتمام جامعة الموصل بتاريخ تركيا ومتابعة 
تطورالعالقات معها. وقد يعطي هذا لجامعة الموصل فرصة الريادة في هذا المجال. فيمكن ان تشكل 

وث  والدراسات المتعلقة بتاريخ تركيا، واستقطاب الباحثين، ليس على الجامعة احدى ابرز مراكز البح
مستوى العراق فحسب بل على مستوى العالم العربي واليخفى أهمية الدور االقليمي لتركيا والذي بدا 
يأخذ ابعادا جديدة وخطيرة. ولكن ينبغي توافر شروط موضوعية لتبوء هذه المكانة. منها انشاء مركز 

لتركية، كما كان موجود فعال في السابق، وتوفير المصادر والمراجع والوثائق وغيرها من للدراسات ا
المعلومات المتعلقة بتاريخ تركيا. وارسال عدد من االساتذة وطلبة الدراسات العليا في بعثات دراسية 

 .إلى تركيا للتخصص في هذا المجال
سات العليا )الماجستير والدكتوراه( واالساتذة نخلص مما سبق ان ثمة اهتمام مركز من لدن طلبة الدرا

المشرفين عليهم بتاريخ العراق الحديث والمعاصر، وكذلك بالنسبة لتاريخ الوطن العربي الحديث 
والمعاصر، وخاصة الشطر المشرقي منه، ثم بتاريخ تركيا المعاصر. اما خارج هذه الدوائر الثالثة 

عن االقطار العربية في افريقيا )مصر وبلدان المغرب  فهناك قلة واضحة من الرسائل واالطاريح
العربي( او عن تاريخ ايران، والتاريخ االوربي.كما نلحظ ان مواضيع التاريخ االجتماعي واالقتصادي 

الثقافي بحاجة إلى مزيد من الدراسة. أما التاريخ االميركي واالفريقي واالسيوي الحديث –والفكري 
عن اهتمام أقسام التاريخ في جامعة الموصل. وكما موضح في الجدول والمعاصر، فهو بعيد جدا 

 .السابق
عموما، يمكن القول ان هناك تباين واضح في اختيار المواضيع على صعيد دراسات تاريخ العراق 
والوطن العربي ودول العالم االخرى فضال عن االهتمام المتباين في نمط الدراسات، سواًء كانت 

  :دية او فكرية وثقافية، ودراسة الشخصيات انظر الشكل البياني التاليسياسية او اقتصا
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وفيما يتعلق بالمناقشات العلمية فقد شكى بعض طلبة الدراسات العليا واالساتذة من خروج بعض 
المناقشين عن قواعد الموضوعية والرصانة اثناء مناقشاتهم للرسائل واالطاريح.لذا فأن من الضروري 

القاتهم مع ان تنأى المناقشات عن الخضوع لتأثير المواقف الشخصية والمزاجية للمناقشين وطبيعة ع
الطالب والمشرف فيما اذا كانت ايجابية او سلبية وانعكاس اثر ذلك كله على سير المناقشات 
والنتيجة بالتالي. فقد تنتقل المواقف الشخصية السلبية العضاء اللجنة، أو بعضهم، من المشرف إلى 

 .الموقف من الطالب في اثناء المناقشة
ن اعضاؤها يناقشون الطالب بمحاباة ومجاملة،  كرد فعل كما يالحظ احيانا في )بعض اللجان( ا

لموقفهم من المشرف مما يؤثر سلبا على المسيرة العلمية واالكاديمية. فليس من الضروري ان يكون 
الطالب امتدادا علميا للمشرف وهذه تعد من اشد الظواهر السلبية في المناقشات التي ينبغي ان 

 .ة الموضوعية.وليس لتلك المواقفتخضع للقواعد العلمية والمنهجي
وفي المقابل نالحظ ان بعض الطلبة يقدم اطروحته للمناقشة وقد اتكأ على المركز العلمي والثقافي 
المعروف للمشرف. السيما حين يكون المشرف من االساتذة الكبار. وهذا خطأ يقع فيه الكثير من 

وحة ان كانت ذات مستوى رديء، لذلك الطلبة، الن المشرف يجب ان اليشفع للرسالة او االطر 
ينبغي ان تكون المعايير العلمية فقط هي السائدة في مناقشة الرسائل واالطاريح الجامعية 
وتقييمها.النها المعيار الموضوعي الوحيد الذي بامكانه ان يخرج بنتائج منصفة تخص كل رسالة 

ين اعضاء لجان المناقشة من حيث والجهد المبذول فيها. ومن الضروري ايضا خلق توازن علمي ب
الدقة في اختيارهم تبعا لالختصاص المقّرب من موضوع الرسالة او االطروحة.فضال عن الدرجة 
العلمية والمستوى العلمي للمناقش.ففي بعض المناقشات يتم استبعاد االساتذة اصحاب االختصاص 

واقف الشخصية او ربما تجنبا الدقيق والقريب من موضوع الرسالة او االطروحة.اما بسبب الم
لالحتكاك العلمي بينهم وبين الطالب. نظرا لمعرفتهم الدقيقة بموضوع الرسالة. ومن ثم قد يترك ذلك 
اثره على نتيجة المناقشة. مع التأكيد هنا على ندرة هذه الظواهر في قسم التاريخ على اقل تقدير. 

  .تشارهالكن ينبغي االشارة اليها لتجنبها والتحذير من ان
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 المالحـــق                       
 

 (1ملحق رقم )
 اسماء االساتذة الذين تم استطالع اراءهم

 االختصاص العام اللقب العلمي اسم االستاذ ت
 التاريخ االسالمي استاذ عماد الدين خليل 1
 التاريخ الحديث والمعاصر استاذ خليل علي مراد 2
 تاريخ الحديث والمعاصرال استاذ محمد علي داهش 3
 التاريخ الحديث والمعاصر استاذ مساعد عبدالتواب احمد 4
 التاريخ الحديث والمعاصر استاذ مساعد عصمت برهان الدين عبدالقادر 5
 التاريخ االسالمي استاذ مساعد موفق سالم نوري 6
 التاريخ الحديث والمعاصر استاذ مساعد زهير علي النحاس 7

                                    
 

 (2الملحق رقم )                                  
 عناوين الرسائل واالطاريح الجامعية  المنجزة في قسم التاريخ/كلية اآلداب، جامعة الموصل

 :أ( اطاريح الدكتوراه
 عنوان االطروحة المشرف تاريخ المناقشة اسم الطالب ت
االصناف والتنظيمات المهنية في  ابراهيم خليل احمد 1992 نميـر طـه ياسيـن 1

 1958الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى عام 
-1945تركيا وقضايا المشرق  خليل علي مراد 1992 عوني عبدالرحمن مصطفى  2

1967 
دس عشر، والية الموصل في القرن السا ابراهيم خليل احمد 1993 علي شاكر علي 3

  دراسة في اوضاعها السياسية واالقتصادية واالدارية
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تاريخ الصحافة العراقية  عوني عبدالرحمن مصطفى 1993 وائل علي النحاس  4
 1963حتى 1958

دور نواب الموصل في البرلمان  غانم محمد الحفو 1994 عدنان سامي نذير  5
 1958-1925العراقي خالل العهد الملكي 

 النشاط التجاري في الموصل بين الحربين خليل علي مراد 1995 حاس زهير علي الن 6
المسالة االقتصادية في  عوني عبدالرحمن السبعاوي 1995 خالدة بالل صالح  7

 1958-1949مناهج ونشاط االحزاب السياسية العراقية 
دور المثقفين العرب في تطوير العراق  سيار كوكب الجميل 1995 غانم وحيد خالد  8
  معاصرال
 عنوان االطروحة المشرف تاريخ المناقشة اسم الطالب ت
العرب والمسالة  سيار كوكب الجميل 1995 عصمت برهان الدين عبدالقادر  9

  الدستوربة في الدولة العثمانية
التطورات السياسية الداخلية في  ابراهيم خليل احمد 1995 عبدالفتاح علي يحيى  10

 1963شباط8-تموز14العراق 
تطور الحركة القومية العربية في  غانم محمد الحفو 1996 نوري احمد عبدالقادر  11

 1958-1941الموصل 
اكرم الحوراني ودوره في الحياة  ابراهيم خليل احمد 1996 احمد حسين العلي  12

 1961-1946السياسية السرية 
 1964-1926 غرفة تجارة بغداد ابراهيم خليل احمد 1997 عبدالرحيم ذنون زويد  13
-1869الحياة التعليمية في والية بغداد  علي شاكر علي 1997 بدر مصطفى عباس  14

1898 
االوضاع االدارية في الموصل  ابراهيم خليل احمد 1998 ذنون يونس حسين 15

1921-1958 
 1918-1882العالقات العثمانية االلمانية  علي شاكر علي 2001 بان غانم احمد 16
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االنقالبات العسكرية في السودان  غانم محمد الحفو 2003 دين عبداهلل ذاكر محي ال 17
1958-1971 

الخدمات العامة في العراق  خليل علي مراد 2003 لمى عبدالعزيز مصطفى  18
1869-1918 

-1975العالقات التركية االمريكية  علي شاكر علي 2004 لقمان عمر محمود 19
1991 

-1933سياسة بريطانية تجاه المانيا النازية  كر عليعلي شا 2004 اياد علي ياسين 20
1939 

 
 :ب( رسائل الماجستير

 عنوان الرسالة اسم المشرف تاريخ المناقشة اسم الطالب ت
الموصل والحركة القومية العربية  عماد احمد الجواهري 1988 نوري احمد عبدالقادر  1

1920-1941 
دور العراق واالردن في السياسة  ابراهيم خليل احمد 1988 خالدة بالل صالح 2

 1958-1941العربية 
التعاون الثقافي في اطار جامعة الدول  عماد احمد الجواهري 1989 غانم وحيد خالد  3

 1964-1945العربية 
النظام المالي العثماني في العراق  خليل علي مراد 1989 غانم محمد علي  4

1839-1914 
دور النواب  جاسم محمد حسن العدول 1989 عصمت برهان الدين عبدالقادر  5

 1914-1908العرب في مجلس المبعوثان العثماني 
عبدالجبار الجومرد نشاطه  غانم محمد الحفو 1989 عدنان سامي نذير  6

 1971الثقافي ودوره السياسي حتى عام 
 1948-1939ي العراق التموين ف خليل علي مراد 1989 زهير علي النحاس  7
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تاريخ الصناعة الوطنية وعالقتها  ابراهيم خليل احمد 1989 جوني يوسف حنا  8
 1958-1929بالتطور السياسي في العراق 

التطورات السياسية الداخلية في  عبدالجبار قادر غفور 1989 محسن حمزة حسن  9
 1960-1946تركيا 

تاريخ الصحافة الموصلية  احمد ابراهيم خليل 1989 وائل علي احمد النحاس  10
1926-1958 

الحياة الحزبية في الموصل  ابراهيم خليل احمد 1990 عبدالفتاح علي يحيى  11
1926-1958 

الحركة االصالحية في الموصل  سيار كوكب الجميل 1991 ذنون يونس حسين 12
 1921في اواخر العهد العثماني حتى 

  
 عنوان الرسالة مشرفاسم ال تاريخ المناقشة اسم الطالب ت

-1915سياسة بريطانية تجاه ال سعود  خليل علي مراد 1992 مفيد كاصد الزيدي  13
1927 

محمد يونس السبعاوي ودوره في  غانم محمد الحفو 1992 ذاكر محي الدين عبداله 14
  الحياة السياسية في العراق

دراسة في  1909-1872والية بغداد  علي شاكر علي 1994 ياسين شهاب شكري  15
  اوضاعها االدارية واالقتصادية

سياسة تركيا االقليمية   عوني عبدالرحمن السبعاوي 1995 عبد شاطر عبدالرحمن  16[
 بين الحربين العالميتين

موقف الدولة العثمانية من قيام الدولة  علي شاكر علي 1996 صالح بن علي الحبيبي 17
 1818-1798السعودية 

االدارة العثمانية في الموصل في عهد  علي شاكر علي 1997 شذى فيصل رشو  18
 1918-1908االتحاديين 
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حازم المفتي نشاطه  محمد علي داهش 1997 لمى عبدالعزيز مصطفى  19
 1959الثقافي والسياسي حتى عام 

-1834المصالح االجنبية في الموصل  خليل علي مراد 1999 محمد داخل كريم  20
1914 

المشكلة القبرصية وتاثيرها على العالقات  علي شاكر علي 1999  وليد محمود احمد 21
 1974-1960التركية اليونانية 

 1959ثورة الموصل القومية   عدنان سامي نذير 1999 هاشم عبدالرزاق صالح 22
  دراسة تاريخية

-1960االمريكية –العالقات التركية  علي شاكر علي 2000 لقمان عمر محمود  23
1975 

  
 عنوان الرسالة اسم المشرف تاريخ المناقشة الطالباسم  ت

دور نواب كركوك في  عدنان سامي نذير 2000 نبيل عكيد محمود المظفري  24
  مجلس النواب العراقي خالل العهد الملكي دراسة تاريخية لدورهم الوطني

التمثيل الدبلوماسي االجنبي في العراق  علي شاكر علي 2000 فارس تركي محمود  25
  خالل القرن التاسع عشر

 1909-1876االمالك السنية في العراق  علي شاكر علي 2000 صباح حسين عقاب  26
سنجار في العهد العثماني دراسة سياسية  علي شاكر علي 2000 حسن ويس يعقوب  27

 1919-1834اقتصادية ادارية 
تركيا وجمهوريات اسيا  ابراهيم خليل احمد 2000 جمال كمال اسماعيل عباس  28

 1992-1923الوسطى االسالمية 
سعيد الحاج ثابت نشاطه  عدنان سامي نذير 2000 جاسم محمد خضير الجبوري  29

  الوطني والقومي



  

 70 

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

العراق وقضية التحرر واالستقالل  محمد علي داهش 2001 صفوان ناظم داؤد 30
 1951-1912غربي الم
سعيد الديوه جي حياته واثاره  عدنان سامي نذير 2001 فاتن يونس محمود 31

  العلمية
موقف الصحافة العراقية من  محمد علي داهش 2001 رابحة محمد خضير  32

 1912-1911االيطالية –الحرب الليبية 
 السياسة عصمت برهان الدين عبدالقادر 2001 افراح ناثر جاسم حمدون  33

 1913-1835العثمانية في ليبيا 
الموصل في سنوات االنتداب  محمد علي داهش 2002 سفانة هزاع اسماعيل  34

 1932-1920البريطاني 
  
 عنوان الرسالة اسم المشرف تاريخ المناقشة اسم الطالب ت

وحدة المغرب العربي )الفكرة  محمد علي داهش 2002 كفاح عباس رمضان  35
 (والتطبيق

موقف السلطات العثمانية من االمارة  علي شاكر علي 2002 عبد نايف نجمنايف  36
  المعنية في لبنان في القرن السابع عشر

-1879االدارة العثمانية في الموصل  علي شاكر علي 2002 نسيبة عبدالعزيز بداهلل 37
1908 

االدارة العثمانية في الموصل  علي شاكر علي 2002 سجى قحطان محمد علي  38
1834-1879 

النفط والعالقات البريطانية االيرانية  خليل علي مراد 2003 محمد سالم الكواز  39
1948-1954 

الدولة العثمانية في عهد السلطان  علي شاكر علي 2003 ضياء محمد جميل عباس  40
  دراسة في التاريخ السياسي 1481-1451محمد الفاتح 
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سياسة محمد علي باشا والي  مدابراهيم خليل اح 2003 سهير نبيل كمال  41
 مصر تجاه العراق والخليج العربي وموقف بريطانيا والدولة العثمانية منه

مؤتمرات القمة العربية والقضية  غانم محمد الحفو 2003 خالدة ابراهيم خليل  42
 1978-1964الفلسطينية 

–لسورية العالقات ا عصمت برهان الدين عبدالقادر 2003 اميرة اسماعيل محمد  43
 1939-1923التركية 

القدس في العهد العثماني  علي شاكر علي 2003 احمد حسين عبد الجبوري  44
  دراسة في اوضاعها االدارية واالقتصادية واالجتماعية 1516-1640

  
 عنوان الرسالة اسم المشرف تاريخ المناقشة اسم الطالب ت

السياسة  ين عبدالقادرعصمت برهان الد 2004 محمود صالح سعيد عبداهلل 45
 1918-1861العثمانية تجاه متصرفية جبل لبنان 

-1908اليمن في عهد حكم االتحاديين  علي شاكر علي 2004 هند فخري سعيد  46
  دراسة في اوضاعها االدارية والسياسية 1918

الحركة السنوسية  عصمت برهان الدين عبدالقادر 2004 محمد علي عفين  47
 1912-1841االقليمية والدولية  وعالقتها بالقوى

العالقات التجارية بين العراق  زهير علي النحاس 2004 علي حمزة عباس  48
 1958-1926وتركيا 

موقف الواليات  عصمت برهان الدين عبدالقادر 2004 نكتل عبدالهادي عبدالكريم  49
 1939-1897المتحدة من النشاط الصهيوني في فلسطين 

عبدلمنعم الغالمي نشاطه الثقافي ودوره  زهير علي النحاس 2005 رعد احمد امين  50
 1967-1899الوطني 

-1915محمد محمود الصواف  زهير علي النحاس 2005 جاسم محمد عبداهلل 51
1992 
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السياسة العثمانية  في  عصمت برهان الدين عبدالقادر 2005 عماد عبد العزيز يوسف  52
 1918-1876الحجاز 

سياسة مصر الخارجية تجاه  زهير علي النحاس 2005 عمار  ظاهر مصلح  53
 1961-1952العراق وبالد الشام 

النزاع االماراتي االيراني حول  زهير علي النحاس 2005 عبدالرزاق خلف محمد  54
 2001-1971جزر الخليج العربي الثالث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى 

  
 عنوان الرسالة اسم المشرف المناقشة تاريخ اسم الطالب ت

الحركة العمالية في تونس  محمد علي داهش 2005 سعد توفيق عزيز  55
  نشأتها ودورها السياسي واالقتصادي واالجتماعي 1946-1956

متصرفية القدس في العهد العثماني االخير  علي شاكر علي 2005 هدى بالل علي  56
  ياسية واالداريةدراسة في اوضاعها الس 1876-1918

كركوك في العهد  عصمت برهان الدين عبدالقادر 2005 مهدي صالح سعيد  57
  دراسة في اوضاعها االدارية واالقتصادية والثقافية 1914-1876العثماني 
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 (3الملحق رقم ) 
 بعض نماذج من عناوين الرسائل واالطاريح الجامعية في الجامعة االردنية وجامعة دمشق

  الجامعة االردنية -1
 عنوان الرسالة او االطروحة اسم المشرف تاريخ المناقشة اسم لطالب ت
الفكر االجتماعي في مصر  علي محافظة 2002 بسام عبدالسالم حميدة البطوش  1

1919-1939 
موقف الجمهورية العربية  نوفان رجا السواريه 2002 روال احمد يوسف الحاج قاسم  2

 ()دراسة تاريخية سياسية1951-1941ضية الفلسطينية السورية من الق
الحياة االجتماعية واالقتصادية  نوفان رجا السواريه 2002 صالح بن حماد العنزي  3

 في منطقة الجوف )السعودية( خالل القرن العشرين
-1894ماجد العلوان ) نوفان رجا السواريه 2002 عبداهلل مطلق عوض العساف 4

   في الحياة السياسية االرنية ( مسيرته ودوره1946
تطور النيابة في االردن  نوفان رجا السواريه 2002 رجاء صبحي عقلة غرايبة 5
(1967-1997) 
العالقات السعودية  علي المحافظة 2002 محمد طارق" محي الدين صالح مرزوقة" 6

 (م1953-1902البريطانية خالل الفترة )
العالقات االردنية العربية خالل الفترة  عبداهلل نقرش 2003 محمد مصلح المجالي  7

1990-2000 
المعارضة السياسية في مجلس الواب  احمد الربايعة 2003 محمود عواد الدباس  8

  ( في ضوء خلفياتها االجتماعية واالقتصادية2001-1989االردني )
  
 عنوان الرسالة او االطروحة رفاسم المش تاريخ المناقشة اسم لطالب ت
اليهود في المغرب منذ بداية  محمود ابو طالب 2002 وليد محمد الصمادي  9

  االحتالل الفرنسي وحتى بدايات حكم محمد السادس
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الدور االقليمي التركي  ذياب مخادمة 2001 عماد عبدالرحيم خضر الضميري  10
  في الشرق االوسط عد الحرب الباردة

العالقات االردنية  عبدالمجيد الشناق 2001 مد خليفة عبدالالت منى مح 11
  دراسة في العالقات السياسية 1985-1970السورية بين 

حزب الليكود ودوره في السياسة  محمد عبده حتاملة 2001 نرمين يوسف غوانمة  12
  دراسة تاريخية 1992-1977االسرائيلية 

السياسة الخارجية الصينية  في الشرق   محمد فضة 2003 بالل خميس ابو جرادة  13
 (2000-1949االقصى)

النزاع االيراني االماراتي حول جزر طنب  غازي ربابعة 2003 خالد راكان الخريشا 14
  الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى

الدور السياسي لمنظمة الوحدة  سعد ابودية 2003 خليفة عبدالسالم الشاوش  15
 2000-1990ا العربية في الفترة االفريقية في دعم القضاي

المعاهدات السياسية االردنية  سعد ابودية 2003 عبدالحليم عايش عليمات  16
  ( وتأثيرها على الحياة السياسية  االردنية1957-1920البريطانية )

  
 عنوان الرسالة او االطروحة اسم المشرف تاريخ المناقشة اسم لطالب ت

ابن زريق حميد بن  صالح موسى درادكة 2003 يعبداهلل بن مسود البوسعيد 17
 (م( ودوره في كتابة التاريخ العماني )دكتوراه1874-1783هـ/1291-1198محمد بن زريق )

الشيخ محمد علي الجعبري ودوره في  علي محافظة 2002 عماد رفعت البشتاوي  18
 ()دكتوراه 1980-1900الحياة العامة 

سليمان النابلسي ودوره في الحياة  علي محافظة 2003 فيصل خليل عبدالهادي  الغويين 19
  (1976-1908السياسية االردنية من)

 
 جامعة دمشق -2
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 عنوان الرسالة او االطروحة اسم المشرف تاريخ المناقشة اسم الطالب ت
-1293مدينة حلب في الفترة الحميدية  محمود عامر 2001 عبدالمنعم محمد االحمد  1

 (راسة ادارية اقتصادية واجتماعية )دكتوراهم د1909-1876هـ/1327
مفهوم االنسان في فكر لوثر وكالفن  يوسف سالمة 2001 سامي الشيخ محمد 2

 ()دكتوراه
الهجرات الخارجية من والى سوريا  يوسف جميل نعيسة 2002 محمد عبدالهادي العليوي 3

 1916-1831في العصر العثماني 
  
 عنوان الرسالة او االطروحة المشرف اسم تاريخ المناقشة اسم الطالب ت
-980فلسفة صدر الدين الشيرازي  عبدالكريم اليافي 2002 نزيه عبداهلل الحسن 4

 (م )دكتوراه1641-1571هـ/1050
المسالة الفكرية وتجلياتها السياسية في  طيب تيزيني 2002 يحيى توفيق زيدو 5

 الفكر العربي الحديث، عبدالحميد الزهراوي نموذجا
  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر محمد خير فارس 1985 عبدالقادر علوش 6
  النقود العثمانية في سوريا محمود عامر 1999 حمكات العبد الرحمن 7
االمتيازات االجنبية وانعكاساتها على  سمر بهلوان 2003 ماري سركو دكران 8

  سوريا
قافلة الحج الشامي واثارها  عيسةيوسف ن 2007 لورنس الحسن البرهو السوسي  9

 (1909-1805االقتصادية واالجتماعية في بالد الشام)
الحياة االجتماعية واالقتصادية في مدينة  محمود عامر 2004 عبدالمنعم محمد االحمد 10

 (حلب خالل فترة االنتداب الفرنسي )الدكتوراه
 1958-1939العراقية العالقات السورية  يوسف نعيسة 2006 فهد جبرائيل البان 11

 ()الدكتوراه
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تطور دمشق االجتماعي واالقتصادي  كاميليا ابو جبل 2007 ماري دكران سركو 12
 (والعمراني فترة السلطان عبدالحميد الثاني )دكتوراه
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 (4الملحق رقم )
 (جوائز الدراسات العليا )الجامعة األردنية

روحة الدكتوراه في كل الكليات اإلنسانية تخصيص جائزة لرسالة الماجستير، وجائزة ألط . أ
( 500والكليات العلمية تمنحها الجامعة/ الكلية الدراسات العليا، وتتمثل في شهادة تقديرية، ومبلغ )

خمسمائة دينار، على أن تتوافر في رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه المقدمة لنيل الجائزة 
 :الشروط التالية

قد نشر منها )أو قبل للنشر( بحث أو أكثر في مجلة علمية متخصصة أن يكون الطالب  .1
 .معتمدة

 .أن تساهم في تطوير حقل المعرفة اإلنسانية، وأن تكون ذات قيمة علمية محلية وعالمية .2
 .أن تخدم االحتياجات التنموية واالقتصاد الوطني .3
 .أن تسهم في حل المشكالت المحلية واإلقليمية والعالمية .4
 .أن تكون قد أنجزت وتمت مناقشتها خالل العامين السابقين للعام الذي ستمنح فيه الجائزة .5
( مائة دينار لكل رسالة 100تخصيص جائزة تشجيعية تتمثل في: شهادة تقديرية ومبلغ ) . ب

 .ماجستير تنشر أو يقبل منها للنشر بحث علمي في مجلة علمية متخصصة محكمة
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Postgraduate studies in the Department  of History between reality and 

ambition 

The second section 

Postgraduate Studies in Modern and Contemporary History 

Prof. Hashem Yahya Al-Mallah 

Dr. Hashem Abdel-Razzaq Al-Tai  Mr. Mahmoud Saleh Saeed 

Mr. Muhammad Ali Afin 

Abstract 

This modest study attempts to shed light on an important and vital facility of 

academic scientific research facilities at the University of Mosul. He is a 

graduate student in the Department of History / College of Arts. Its reality 

and ways to develop it. By assigning a group of researchers in the 

department to follow up the details of this topic from the start of graduate 

studies in the department until the year 2005 AD. 

 


