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التوجهات التعليمية والبحثية لقسم التاريخ يف كلييت
اآلداب والرتبية
م.د .بشـــــار أكــــرم و م.م .سعدي حممد علي**
تاريخ القبول2008/12/24 :

تاريخ التقديم2008/7/24 :

حمتوى البحث
ت ُُثار عدة تس اؤالت حينما نسمع باسم كميتي اآلداب والتربية،
كثي اًر ما ُ
فربما يكون التساؤل األول ىو ما الفرق بين الكميتين ولماذا ىذا التكرار في أغمب
أقساميما ال بل أن بقية األقسام غير الموجودة في كمية اآلداب وموجودة في كمية
التربية ىي تكرار لما ىو موجود في كميات أخرى كالعموم عمى سبيل المثال.
كما أن التساؤل األىم والخاص بموضوعنا ىو التساؤل المتصل بأقسام
التاريخ في تمك الكميتين :ما ىو الفرق بين القسمين لكي نعمل عمى فتح قسم في
كل كمية ،وىل المناىج الدراسية في كل كمية تتجو باالتجاه الذي ُشكمت تمك الكمية
من أجمو ،فيناك من يجيب عمى تمك التساؤالت قائالً أن كمية التربية سوف تخرج
من يصبح مدرساً ،أما كمية اآلداب فسوف تخرج باحثاً.
وىنا نريد أن نعرف ىل أن تمك اإلجابة صحيحة؟ أي ىل تتطابق المواد
الدراسية (المناىج) التي يتم تدريسيا في قسم التاريخ/كمية اآلداب لتكون مناسبة في
تييئة باحث حقيقي ،وىل تتطابق مناىج قسم التاريخ في كمية التربية مع
اختصاص المتخرج منيا لكي يكون مدرساً لمادة التاريخ بشكل حقيقي ،أم أن تمك
المواد كانت متشابية لحد كبير وبالتالي كان خريج كمية اآلداب ىو الضحية من
خالل عدم زجو في أي من مجاالت الحياة بعد تخرجو



قسم التاريخ /كمية اآلداب /جامعة الموصل.

**

قسم التاريخ /كمية اآلداب /جامعة الموصل.
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ونود أن نشير ىنا إلى أننا لسنا بصدد التقميل من شأن أي من الكميتين
عمى حساب األخرى بل أن الغاية ىي إجراء مقارنة بينيما ،وايضاح الجوانب
اإليجابية والسمبية في كمتا الكميتين ومحاولة إيجاد الحمول المناسبة لتصحيح
السمبيات.
أن المتطمع إلى تاريخ الكميتين يالحظ أن كمية اآلداب قد نشأت قبل كمية
التربية ،فقد تأسست كمية اآلداب سنة  1966في حين تأسست كمية التربية سنة
 1976كما أن لكمية اآلداب في البداية الفضل في تأسيس كمية التربية من خالل
رفدىا بخريجييا من ذوي الشيادات ليصبحوا تدريسيين فييا فضالً عن دورىا في
تخريج باحثين وتوزيعيم عمى المركزين البحثيين الوحيدين في الجامعة وىما مركز
دراسات الموصل ومركز الدراسات التركية الذي أصبح مؤخ اًر مركز الدراسات
اإلقميمية.
وقد كانت الرغبة لدى الطمبة تتجو نحو التقدم إلى كمية اآلداب عمى الرغم
من فتح كمية فيما بعد ،إال أننا وأمام األعداد المتزايدة من الخريجين والسيما في
السنوات األخيرة وعدم وجود منافذ جديدة لمتعيين أمام المتخرج وقيام و ازرة التربية
باستقطاب خريجي كمية التربية وتفضيميم عمى خريجي اآلداب ،أمام كل ذلك
نالحظ عزوف الطمبة عن التقديم إلى كمية اآلداب ،ال بل أصبح معدل القبول في
كمية التربية أعمى من معدل القبول في كمية اآلداب
واذا ما وقفنا عمى المينة األساسية لخريج كمية التربية وىي التدريس
نالحظ أن الكمية وفرت الظروف المواتية لتصبح مفردات ومقررات الكمية مطابقة
لمغاية ،فالطالب حينما يصبح في الصف الرابع يتم زجو في إحدى المدارس
المتوسطة أو اإلعدادية ليمارس المينة كمدرس مستقل دون مشاركة مدرس المادة
األصمي وىو ما يساعده عمى قيادة الصف ليتعمم أسموب الحوار وانجاح العممية
كما يتم مشاىدتو من قبل أحد أساتذتو من الجامعة خالل إحدى المحاضرات التي
يمقييا في المدرسة.
في حين ال نالحظ ذلك االىتمام بخريج كمية اآلداب ،فيو كباحث ال نراه
ُيزج في مكان ما ليتعمم فيو مينتو بعد التخرج ،الميم إال البحث الذي ُيقدمو في
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نياية المرحمة الرابعة وىو نفس البحث الذي يقدمو خريج كمية التربية أيضاً أي أنو
ليس حك اًر عميو كاختصاصي فمم نالحظ يوماً أن أحد طمبة كمية اآلداب قد ُزج في
دائرة من دوائر الدولة (كالدوائر اإلعالمية في الو ازرات ،أو المراكز البحثية في
الجامعة وخارجيا ،أو ىيئات اآلثار والتراث ،وغيرىا) تتناسب واختصاصو ليتعمم
منيا شيئاً.
ولو أطمعنا عمى المواد الدراسية التي يتمقاىا الطالب في قسم التاريخ بكمية
اآلداب نالحظ أنيا تختص بمادة التاريخ بشكل عام ،فيي تتناول التاريخ القديم
واإلسالمي والحديث وحضارة العراق مقارنةً بالحضارات القديمة المعاصرة
لحضارتو ،فضالً عن تاريخ الدول المجاورة لمعراق.
أن ذلك التنوع في المناىج الدراسية والتغطية الشاممة لألحداث والوقائع
التاريخية أمر محمود لكننا نالحظ في الوقت نفسو افتقار تمك المناىج إلى مواد
دراسية تدرب الطالب عمى اختصاصو الذي سوف يتخرج ويعمل بو كباحث ،سوى
مادة وحيدة ىي مادة منيج بحث والتي يدرسيا الطالب بشكل مختصر في المرحمة
األولى ،كما أنيا لم تكن حك اًر عمى كمية اآلداب إذ تُدرس تمك المادة في قسم
التاريخ بكمية التربية.
واذ ما أردنا معرفة المواد الدراسية في قسم التاريخ لكمية اآلداب فعمينا
مالحظة الجدول أدناه:

ت
.1

المرحلة
األولى عراق قديم

.2

الثانية

تاريخ قديم

التاريخ الساساني
تاريخ العرب قبل اإلسالم
العصور الوسطى األوربية
شرق قديم

تاريخ إسالمي

السيرة النبوية والخالفة
الراشدة
اإلسالم في البحر
المتوسط
منيج البحث التاريخي
التاريخ األموي
تاريخ الموصل
فمسفة التاريخ
الفكر الجغرافي عند
المسممين
وطن عربي في العيد
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تاريخ حديث

ال يوجد

تاريخ أوربا

مواد مساعدة
ثقافة إسالمية
المغة العربية
الحاسبة

نصوص انكميزية
حقوق إنسان
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ت
.3

.4

.5

المرحلة
الثالثة ال يوجد

تاريخ قديم

تاريخ إسالمي

تاريخ حديث

التاريخ األوربي
التاريخ العباسي
وطن عربي في العيد
المغرب العربي
العثماني
انتشار اإلسالم في
إفريقيا وجنوب شرق أسيا تاريخ فمسطين الحديث
العراق في العصر
التاريخ االقتصاد
الجالئري
اإلسالمي
تاريخ العراق المعاصر
تاريخ اإلسالم في
الرابعة ال يوجد
الدول الكبرى
األندلس
العالم الثالث
الفكر العربي اإلسالمي
الدولة العثمانية
عصور عباسية متأخرة
الوطن العربي المعاصر
مالحظة :عدد المواد الخاصة بالبحث العلمي واحدة وهي مادة أصول البحث التاريخي.

مواد مساعدة
ال يوجد

ونالحظ من خالل الجدول أن حصة التاريخ اإلسالمي ىي األكبر وتتمثل بثالثة
مواد بينما ال نجد مادة تتحدث عن التاريخ الحديث ،في حين أن ىناك أربعة مواد
تتحدث عن التاريخ القديم ،بينما تزداد مواد التاريخ اإلسالمي في المرحمة الثانية
لتصل إلى خمسة مواد ،في حين تنخفض مواد التاريخ القديم لتكون مادة واحدة
فقط ،وتظير لنا مادة واحدة تتحدث عن التاريخ الحديث ،ويتساوى التاريخ
اإلسالمي والتاريخ الحديث في المرحمة الثالثة ليصبحا أربعة مواد ،بينما يفقد
التاريخ القديم نصيبو من المواد الدراسية ،وفي المرحمة الرابعة يقفز التاريخ الحديث
إلى خمسة مواد مقابل ثالث مواد في التاريخ اإلسالمي وال شيء لمتاريخ القديم.
كما يبدو من خالل الجدول السابق افتقار السنوات األربع إلى الموازنة
وعدم التخطيط بشكل جيد في عممية توزيع المواد الدراسية ،فضالً عن أن المادة
الدراسية الخاصة بمنيج البحث التاريخي في القسم والمرتبطة بعنوان الكمية بشكل
عام وىو البحث والباحثين يقتصر تدريسيا عمى المرحمة األولى فقط ،كما أن
تدريسيا يتم من قبل أساتذة غير متخصصين في موضوع منيج البحث.
واذا انتقمنا إلى كمية التربية فسنالحظ أن مناىج قسم التاريخ فييا عمى
النحو اآلتي:
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ت

المرحلة

تاريخ قديم

.2

الثانية

التاريخ القديم
لموطن العربي
التاريخ
الساساني

التاريخ األموي
تاريخ األندلس
منيج البحث
التاريخي

.3

الثالثة

ال يوجد

التاريخ العباسي
فمسفة التاريخ
تاريخ الحضارة
اإلسالمية

.4

الرابعة

ال يوجد

اإلسالم في
أفريقيا
عصور عباسية
متأخرة

.1

األولى

عراق قديم
تاريخ العرب
قبل اإلسالم

السيرة النبوية
والخالفة الراشدة

تاريخ حديث
تاريخ أوربا

مواد تخصص

مواد مساعدة

تاريخ إسالمي

تاريخ أوربا
تاريخ الوطن
العربي الحديث

تعميم ثانوي
عمم نفس
النمو

جغرافية الوطن
العربي
ثقافة إسالمية
الحاسبة

تاريخ أوربا
تاريخ العراق
المعاصر
تاريخ الخميج
العربي

طرق تدريس
اإلرشاد
والصحة
النفسية

الحاسبة
جغرافية العراق

تطبيقات
قياس وتقويم

الحاسبة
نصوص
انكميزية

تاريخ تركيا
وايران
عالم معاصر
وطن عربي

عمم نفس
تربوي
عمم نفس

جغرافية عامة
حاسبة
المغة العربية

معاصر تاريخ
أمريكا

و يالحظ من خالل الجدول أن المواد الدراسية في قسم التاريخ بكمية
التربية متوازنة بشكل جيد في المراحل الدراسية كافة (السنوات األربعة) ،فضالً عن
وجود مواد دراسية تتناسب مع اختصاص الطالب كمدرس والمتمثمة مادة عمم
النفس التربوي ،ومادة عمم النفس بشكل عام في المرحمة األولى ،وتمك المواد
تُساعد الطالب فيما بعد من دراسة نفسية طالبو وكيفية التعامل معيم عند ممارسة
المينة ،كما يحصل الطالب في المرحمة الثانية عمى مواد دراسية تكمل ما حصل
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عميو في المرحمة األولى كمادة عمم نفس النمو ،ومادة التعميم الثانوي والمتان
تصبان في جوىر عممو بعد التخرج.
وحينما يصل الطالب إلى المرحمة الثالثة يتم تدريسو مادتين جديتين
األولى طُرق تدريس والتي يطمع الطالب من خالليا عمى طريقة إدارة الصف
وقيادة الطمبة وتوزيع مادة المحاضرة لتتناسب مع وقت المحاضرة ،وكيفية التعامل
مع الظروف الصعبة .فضالً عن مادة دراسية أخرى وىي اإلرشاد والصحة النفسية
وىو موضوع يختص بنفسية الطالب الذي سيتعامل معو خريج الكمية عند عممو.
أما المرحمة الرابعة ففضالً عن المواد الخاصة بالتاريخ فأن الطالب يقوم بتطبيق ما
تعممو من خالل التدريس الفعمي في إحدى المدارس ،فضالً عن مادة دراسية أخرى
وىي القياس والتقويم التربوي.
ونالحظ من خالل ما سبق أن قسم التاريخ بكمية التربية يقوم بتدريس مواد
تصب في صمب اختصاص المتخرج كمدرس ،فيو يحصل عمى معمومات في
اختصاصو (التاريخ) وفي المقابل يكون قد تـأىل لمعمل كمدرس.
كما أن عدم الموازنة بين المواد الدراسية في السنوات األربع والتي تحدثنا
عنيا في كمية اآلداب/قسم التاريخ ،تكاد تتالشى في السنوات األربع في قسم
التاريخ بكمية التربية ،إذ تتساوى تقريباً المواد في المرحمة األولى واألمر نفسو ُيقاس
عمى المرحمتين الثانية والثالثة ،إال أن التاريخ يتفوق في المرحمة الرابعة فقط مع
عدم وجود مادة تتحدث عن التاريخ القديم ،وتتميز مواد كمية التربية عن كمية
اآلداب بوجود مادة الجغرافية في ثالث مراحل مقابل عدم تدريسيا في قسم التاريخ
بكمية اآلداب مع معرفتنا جميعاً بأىمية مادة الجغرافية بالنسبة لمتاريخ .كما أن مادة
الحاسبة تُدرس في كمية التربية في المراحل األربع مقابل دراستيا في المرحمة
األولى في كمية اآلداب فقط.
أن الحمول التي يمكن أن يتم التفكير بيا تتمثل بضرورة إيجاد ما يساوي
بين خريجي الكميتين ،فيناك من يقول أننا نستطيع أن نضيف سنة دراسية بعد
انتياء مرحمة البكالوريوس في قسم التاريخ بكمية اآلداب يتناول فييا الطالب
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المتخرج مواد شبيية بالمواد التي يحصل عمييا الطالب بكمية التربية ومنحو شيادة
الدبموم العالي ليصبح مؤىالً لمعمل كمدرس ،إال أن ذلك األمر غير مقبول تماماً
ألننا أن فعمنا ذلك فسوف ننيي اختصاصو األصمي كباحث بشكل نيائي ،كما أننا
سوف نفتح الباب أمام جميع االختصاصات لتتحول لمتدريس تماشياً مع رغبة
المتخرج في التعيين ،أي أن نفتح دبموم تدريس لكل الكميات.
أن الحل المنطقي والسيما فيما يتعمق بالمتخرج من قسم التاريخ بكمية
اآلداب واضح ويكاد يكون منطقياً ومتماشياً مع اليدف الذي أنشئت من أجمو
الكمية وىو البحث ،إذ يتمثل ذلك الحل فيما أقدمت عميو الجامعة من قبل في فتح
مركزي بحوث األول وىو مركز دراسات الموصل ،والثاني مركز الدراسات التركية
الذي تحول مؤخ اًر ليصبح مركز الدراسات اإلقميمية .والمذان كانا قد استوعبا عدداً
ال بأس بو من خريجي اآلداب.
إال أن تمك الخطوة لم تتكرر أو تتطور ،في الوقت الذي كان األجدى بيا
أن تستمر ،ألننا إذا ما نظرنا إلى قسم التاريخ نالحظ أن فيو عدة اختصاصات
وفروع تساعد الجامعة في فتح عدة مراكز بحثية ،فيناك دراسات تتعمق بتاريخ
أفريقيا ،ودراسات تتعمق بجنوب شرق أسيا ودراسات تتعمق بتاريخ المغرب العربي،
ودراسات تتعمق بتاريخ أوربا ،ودراسات تتعمق بدول البحر المتوسط ،ودراسات
تتعمق بتاريخ أوربا ،ال بل نستطيع فتح مراكز دراسات تتعمق بتاريخ الدول الكبرى
كبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية وروسيا وألمانيا وفرنسا وىكذا .فيناك في
بعض الدول المتقدمة مراكز دراسات كثيرة تُقدر بالمئات وتصرف عمييا أموال
طائمة ألىميتيا ،إذ ىناك أكثر من ستمائة مركز بحثي في بريطانيا وحدىا ،ونفس
العدد أو يزيد في الواليات المتحدة فما بالنا نحن قد اكتفينا بمركزين بحثيين فقط.
وفي حالة فتح تمك المراكز البحثية فأننا سوف نضطر لقبول أعداد كبيرة
من خريجي كمية اآلداب في تمك المراكز ،ليمارسوا اختصاصيم كباحثين ،وفي
نفس الوقت ننيي االزدواجية بين قسمي التاريخ في كمية اآلداب والتربية ،وتوفير
فرص عمل منطقية وموازية لمفرصة التي تمنحيا كمية التربية لخريجييا .وكحل
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أخر يتعمق بالمواد التي يتمقاىا طالب كمية اآلداب فأنو يجب إضافة مواد دراسية
تعود بالفائدة عمى المتخرج كباحث تساعده في ممارسة عممو المستقبمي.
لكننا نكاد نصطدم بمجموعة تداخالت فرضتيا عدة ظروف خمطت بين
اختصاص القسم في كمتا الكميتين ،منيا ما يتعمق بقبول عدد كبير من خريجي
كمية التربية في تمك المراكز البحثية عمى حساب خريجي اآلداب في حين نالحظ
عدم السماح لخريجي كمية اآلداب بممارسة التدريس ألنيا ليست من تخصصيم،
كما نالحظ أن عدد الطمبة المقبولين في الدراسات العميا في قسم التاريخ كمية
التربية ىم ضعف المقبولين في قسم التاريخ بكمية اآلداب.
ويتضح أيضاً من خالل مسح تم إجرائو عمى عينة من طمبة قسم التاريخ
في الكميتين مدى التفاوت في رغبات الطمبة ،إذ أشار عشرين طالباً وطالبة من
مجموع اثنان وعشرين طالباً وطالبة إلى أنيم جاءوا إلى قسم التاريخ في كمية
التربية بسبب الرغبة واألمل في التعيين بعد التخرج ،بينما كان المعدل سبباً في
قبول اثنان من الطمبة الذين تم إجراء المسح عمييم.
بينما نالحظ أن نفس عدد الطمبة في كمية اآلداب أكدوا أن ال أمل ألحد
منيم في التعيين وأن سبعة إناث جاءوا بسبب الرغبة وواحدة بسبب المعدل ،في
جاء لمقسم أربع طمبة بسبب المعدل وأحد عشر طالباً بسبب الرغبة.
ومن جانب أخر نالحظ أن التوجيات الخاصة ببحوث الطمبة في قسم
التاريخ بكمية اآلداب والتربية تتشابو في االتجاه العام لموضوعاتيا من خالل
التفوق العددي لبحوث التاريخ اإلسالمي ،إذ تناول طمبة اآلداب التاريخ اإلسالمي
باثنين وثالثين موضوعا ،بينما حظي التاريخ الحديث والمعاصر بسبعة عشر
موضوعا ،في حين لم يحصل التاريخ القديم إال عمى موضوع واحد ،أما في كمية
التربية فكان عدد البحوث الخاصة بالتاريخ اإلسالمي سبعة وأربعون بحثا ،بينما
حظي التاريخ الحديث والمعاصر بسبعة بحوث ،والتاريخ القديم بخمسة بحوث.
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ويبدو أن ذلك التفوق العددي لموضوعات التاريخ اإلسالمي جاء مطابقا
لمتفوق العددي ألساتذة ذلك الفرع من فروع التاريخ ،في حين نالحظ قمة
موضوعات التاريخ القديم بسب قمة أساتذة ذلك الفرع في الكميتين.
لقد تناول اثنا عشر موضوعا من مواضيع التاريخ اإلسالمي في كمية
اآلداب شخصيات إسالمية بينما تناول ستة بحوث غزوات وفتوحات في حظيت
موضوعات تاريخ الدول ثالث بحوث ،وخمسة بحوث تاريخ المغرب العربي،
وموضوعان في التاريخ األندلسي ،وسبعة تناولت التاريخ العباسي ،وأربعة تناولت
التاريخ األموي.
وفيما يتعمق بالتاريخ الحديث والمعاصر فقد تناولت خمسة بحوث
شخصيات تاريخية ،بينما تناول بحثان تاريخ األحزاب في مصر واليند ،وموضوع
تناول الجانب االقتصادي ،وموضوعان عن الدولة العثمانية وعالقاتيا الخارجية،
أما تاريخ أوربا فكان من نصيبو بحث واحد فقط.
أما بحوث طمبة كمية التربية فتوزعت بواقع تسعة بحوث تحدثت عن
شخصيات كشخصية الرسول محمد  وصحابتو الكرام وبعض القادة المسممين،
فضالً عن سيرة بعض عمماء المسممين في اختصاصات مختمفة ،وموضوعان
تناوال تاريخ المغرب العربي ،وثمانية بحوث في التاريخ األندلسي ،وقد تناولت أربع
بحوث التاريخ األموي ،وعشرين بحثاً في التاريخ العباسي ،فضالً عن ثالثة بحوث
في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،في حين تناول ثالث بحوث التاريخ االقتصاد
اإلسالمي ،وبحثين تناوال العالقات الدولية القديمة.
أما التاريخ الحديث والمعاصر فكانت حصتو سبعة بحوث ،أربع منيا
تحدث عن الدولة العثمانية وواحد عن تاريخ تركيا الحديث ،واثنان عن تاريخ أوربا،
ويالحظ عمى جميع تمك البحوث تناوليا لممحور السياسي دون التطرق لمجوانب
األخرى.
ويتبين من خالل المقارنة بين البحوث المنجزة في الكميتين أن بحوث كمية
التربية قد ركزت عمى التاريخ العباسي بشكل كبير ثم تاريخ األندلس ،ويمييا
المواضيع األخرى ،في حين ركزت بحوث كمية اآلداب بشكل واسع عمى دراسة
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الشخصيات ،ويمييا التاريخ العباسي ،فضالً عن موضوعات أخرى .أما
موضوعات التاريخ الحديث في كمية التربية فقد اقتصرت عمى الجانب السياسي
كما أسمفنا ،مع التركيز عمى الدولة العثمانية .وفيما يتعمق ببحوث طمبة اآلداب
فتشابو بحوث التربية من حيث تركيزىا عمى الجانب السياسي ،إال أنيا تحدثت عن
شخصيات تاريخية بشكل أوسع ،مع شحة واضحة في المواضيع االقتصادية
واالجتماعية.
واذا ما تتبعنا التوجيات البحثية لدى أساتذة القسم في الكميتين نالحظ أن
التقسيم السالف الذكر ىو السائد والذي يجعل التاريخ اإلسالمي في المرتبة األولى
ثم التاريخ الحديث فالقديم ،فقد ترتبت بحوثيم عمى ذلك األساس .لكننا نالحظ
وجود تنوع في اختيار الموضوعات ،فمن خالل عينة تم أخذىا عن البحوث
المنشورة في مجمتي آداب الرافدين والتربية والعمم نجد أن الموضوعات التي تتحدث
عن تاريخ اإلسالم في أفريقيا وجنوب شرق أسيا قميمة جداً في الدوريتين ،كما أن
موضوع العرب قبل اإلسالم ُكتب عنو بشكل بسيط أيضاً ،مع التركيز عمى السيرة
النبوية والتاريخ العباسي .واألمر نفسو ينطبق عمى البحوث التي تحدثت عن
التاريخ القديم.
ويمكننا التوصل من خالل ما سبق إلى عدة توصيات تتمثل بـ:
 .1فتح مراكز بحثية خاصة بفروع التاريخ المختمفة كمركز دراسات أفريقيا،
ومركز دراسات أسيا ،ومركز لدراسات أوربا ،ومركز لدراسات دول البحر
المتوسط ،و مركز لدراسات الخميج العربي والجزيرة العربية ،فضالً عن مراكز
أخرى تتخصص بالدراسات االقتصادية واالجتماعية لتمك الدول.
 .2إضافة مواد تتعمق بتخصص طالب كمية اآلداب (باحث) تعزز مادة منيج
البحث التاريخي خالل سنوات البكالوريو س كالتي تُعطى كتخصص تدريس
في كمية التربية كمواد طُرق تدريس وعمم نفس وغيرىا.
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 .3إيجاد فرص لمتطبيق العممي لطمبة كمية اآلداب في بعض مؤسسات الدولة
والمجتمع كما ىو معمول بو في كمية التربية من خالل التطبيق في المدارس
وبحضور أساتذة مشرفين.
 .4وبالمقابل إيجاد فرص لمتعيين لخريجي كمية اآلداب لممارسة اختصاصيم
بشكل عممي كما ىو معمول بو في كمية التربية.
 .5خمق حالة موازنة بين المواد الدراسية الخاصة بالتاريخ خالل السنوات األربع،
إذ أن المعمول بو حالياً ىو وجود مواد تتناول التاريخ اإلسالمي بشكل يفوق
ما ُيدرس التاريخ الحديث ،مع شحو في مواد التاريخ القديم ،وىذا األمر ال
ينطبق عمى القسم في كمية التربية إذ يوجد موازنة بالمواد الدراسية.
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Abstract
The present research tackles the educational and
research approach in the Dept. of History in the Colleges of
Arts and Education. It aims at determining the differences
between the two approach. It compares them in order to put
the two Depts. On the right track. The aim behind this is to
discover if the titles of the two Depts. agree with and apply to
their academic syllabuses.
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