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 الحكومة السورية المؤقتة
 وزارة التربية والتعليم

 جــامـعــــة حـــلــب
 في المناطق المحررة     
 اآلداب   كلية/     

 2020/         /    : تاريخ                                                                       /      الرقم:/  
 

 
 السيد األستاذ الدكتور رئيس  

 جامعة حلب في المناطق المحررة
 

/تخصص   التاريخنرسل إليكم الخطة الدرسية المعتمدة لماجستير الدراسات العليا /قسم 
 ومعاصر. تاريخ حديث 

 

 

 الدراسات العليا قسم التاريخ :  االخطة الدرسية-

 

 المجموع عملي نظري  المادة 
المشرق  دراسات في تاريخ  

 الحديث والمعاصر  العربي 
3 2 5 

 5 2 3 العثمانية تاريخ الدولة 

تاريخ المغرب العربي الحديث  

 والمعاصر 
3 2 5 

 5 2 3 مناهج البحث التاريخي 

 4 - 4 ات تاريخية بلغة أجنبية سدرا

 ساعة 24   المجموع الكلي  
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 جــامـعــــة حـــلــب
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 اآلداب   كلية/     

 

 

 في التاريخ الحديث والمعاصر خطة  تمهيدي ماجستير مشروع  

 :  أهمية المشروع-

 : تكمن أهمية افتتاح شعبة دراسات عليا في قسم التاريخ 

 العليا  لطالب الدراسات العليا المنقطعين عن جامعات النظام في متابعة دراساتهم إتاحة الفرصة  -

 تحقيق طموح حملة اإلجازة الجامعية في التاريخ الراغبين في متابعة دراساتهم العليا - 

 رفد المؤسسات التعليمية والثقافية بحملة الدراسات في التاريخ -

 : الرؤية-

 دراسة الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، والجمع بين األصالة والمعاصرة.  •

 قليمي. التميز على المستوى المحلي واإل  •

 :  الرسالة-

 بخبرات تعليمية مميزة.  الدراسات العليا  طلبة رفد  •

 ي كفاءة عالية لتلبية حاجات سوق العمل. وذطالب من حملة الماجستير إعداد  •

 إجراء بحوث متميزة في مجال الدراسات التاريخية، وتوجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع، والنهوض به.  •

 . الدراسات العليا  طلبةل اإلبداع والتفكير الناقد عند تعزيز سب •

 تلبية حاجات المجتمع في المجاالت التعليمية، والبحثية، واإلعالمية، والثقافية.  •

 : األهداف-

 . خلق جيل مؤمن بتاريخه وتراثه، يرتكز على إرثه الحضاري من أجل التقدم والتميز •

 ليمية االرتقاء بالعملية التع •

 البحث العلمي، ودعمه، وتوجيهه لخدمة المجتمع.التميز في  •

 إعداد متخصصين في حقول المعرفة التاريخية.  •

 وتنمية الذات.  قد، والمعرفة،على التفكير التحليلي الناالدراسات   طلبة تحفيز   •
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 التنمية المهنية المستدامة ألعضاء الهيئة التدريسية.  •

 المتعلقة بالمجاالت التاريخية إلى األقسام، و مؤسسات المجتمع المحلي. تقديم الخدمات االستشارية والبحثية   •

 تقديم برامج دراسات عليا متميزة تسهم في تطوير المجتمع وتأهيل الباحثين.  •

 

  

     

 

 الكادر التدريسي يتألف من: -  
 

 

 المرتبة  االختصاص   االسم 

 مساعد أستاذ  دكتوراه في التاريخ القديم  د. عدنان مامو 

 أستاذ مساعد  دكتوراه حديث ومعاصر  د. سهام هنداوي 

 مدرس متمرن  دكتوراه في التاريخ اإلسالمي  د.جميل الحجي 

 مدرس متمرن  دكتوراه حديث ومعاصر  د.أحمد أسامة نجار 

 

  

 العدد المقترح من الطالب:  -

 طالب نظامي  15

 موازي 10

 

 

 

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية    رئيس الدائرة       التاريخ          رئيس قسم 
 م. رباح الشيخ                                د.أحمد محمد العمر                  د.جميل الحجي 

 
                                                                                 

                                                                                                 

 
 

 
 


	تكمن أهمية افتتاح شعبة دراسات عليا في قسم التاريخ :
	- إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا المنقطعين عن جامعات النظام في متابعة دراساتهم العليا
	-تحقيق طموح حملة الإجازة الجامعية في التاريخ الراغبين في متابعة دراساتهم العليا
	-رفد المؤسسات التعليمية والثقافية بحملة الدراسات في التاريخ
	-الرؤية :
	-الرسالة :
	-الأهداف :

