
 ارٌخ تأسٌس القســم ت

 كانت تضمها كلٌة اآلداب جامعة المنصورة عند تأسٌسها ، التًم كأحد األقسام العلمٌة  9191أنشئ قسم التارٌخ عام      

 عن قسم التارٌخ  نبذة

قد اعتمد القسم فى بداٌة األمر على أعضاء هٌئة التدرٌس القائمٌن بالعمل بقسمم التمارٌخ فمى كلٌمة التربٌمة جامعمة المنصمورة ،  
، ثم بمدأ القسمم ٌنممو عامما بعمد ى مر فمى أعمداد دابم  وأعمداد  بالكلٌةحٌث تم انتقالهم جمٌعا إلى كلٌة اآلداب لٌكونوا نواة للقسم 

ـ تمارٌخ العصمور الوسمدى ـ  اإلسمامً) التمارٌخ القمدٌم ـ التمارٌخ عضاء هٌئة التمدرٌس العماملٌن بم  فمى الت صصمات الم تل مة أ
 التارٌخ الحدٌث والمعاصر ( .

 : ـ  عدد من األساتذة وهم اآلن م وحتى  9191وقد تولى رئاسة القسم منذ عام 
 ات .ــ. د / على محمد برك أ أ. د / فرنسٌس عبد الملك غداس .             

 أ . د / دلعت إسماعٌل رمضان . حسٌن عبد الرحٌم علٌوه .              أ . د / 
 رج .ــأ . د / وسام عبد العزٌز ف ى .               ـأ . د / على محمد حامد شلب

 بدوىد / عبد المجٌد أبو ال توح أ .  أ . د / سامى أحمد عبد الحلٌم إمام .           
 د/ وســام عبد العزٌز فرج  " فترة ثانٌـــة " ..أ
 د/ فاروق السعٌد جبر ٌل عمٌد الكلٌة بصــ ت   ..أ
     د/ رضا عبد الجواد رســــان .أ
 د/ رضــــــــا سٌد أحمد .أ

 .  د/ شلبً إبراهٌم الجعٌدي.وٌتولى رئاسة القسم  أ

 رسالة القســـــــــــم

فمى ماضمٌ  وحاضمره    اإلنسمانًتزوٌد الدالب بالمعرفة التارٌ ٌة المتنوعة الازممة ل همم حقٌقمة الوجمود ٌهدف القسم إلى      
ومساعدة الدالب فى التعرف علمى ماضمى أمتم  وحضمارتها ح الما علمى الثقافمة المحلٌمة ، والهوٌمة . الستشراف ىفاق المستقبل 

 العربٌة اإلسامٌة .
.  التمارٌ ً العلممًراست  بالقسم المهارات الازممة لمواكبمة االتجاهمات الحدٌثمة فمى البحمث كما ٌكتسب الدالب من  ال د       

 كما ٌعمل القسم على إعداد جٌل مؤهل أكادٌمٌا ومهنٌا ل دمة المجتمع وتلبٌة احتٌاجات سوق العمل .
 لمحتوى العلمً لجمٌع المقررات الدراسٌة بالقسم:ا

 ال رقة األولى

 ال صل الدراسى الثانى  ولال صل الدراسى األ م

1 
تارٌخ وحضارة مصر الفرعونٌة حتً نهاٌة األسرة 

11  
 تارٌخ وحضارة الشرق القدٌم ) سورٌا وشبة الجزٌرة العربٌة ( 

 تارٌخ الدولة العربٌة اإلسالمٌة   اإلسالمتارٌخ العرب قبل  1

 منهج البحث التارٌخً تارٌخ الٌونان وحضارتهم 3

 الجغرافٌا العامة  فً العصور الوسطًتارٌخ أوربا  4

 اللغة األوربٌة الحدٌثة ) راوٌة تارٌخٌة ( تارٌخ أسٌا الحدٌث 5

 قضاٌا تارٌخٌة معاصرة عصور ما قبل التارٌخ  6

 اللغة العربٌة  مدخل إلً علم االجتماع 7

 ال رقة الثانٌة

 ال صل الدراسى الثانى  ال صل الدراسى األول م

 مصر اإلسامٌة حتى نهاٌة العصر ال ادمٌة رومان وحضارتهم  تارٌخ ال 1

 تارٌخ األمرٌكتٌن الحدٌث  حضارة أوربا فً العصور الوسطً 1

 تارٌخ الفكر السٌاسً الحدٌث تارٌخ أوربا فً عصر النهضة 3

 الحروب الصلٌبٌة جغرافٌا اقتصادٌة 4

 ) نصوص تارٌخٌة ( اللغة العربٌة  اللغة الشرقٌة أو األوربٌة القدٌمة 5

 اللغة األوربٌة الحدٌثة ونصوص تارٌخٌة)قدٌم (  مكتبة تارٌخٌة 6

 تارٌخ وحضارة الشرق القدٌم ) العراق وإٌران واألناضول (  .3إلً 13تارٌخ مصر الفرعونٌة من األسرة  7

 

 

 



 ال رقة الثالثة

 ال صل الدراسى الثانى  ال صل الدراسى األول م

 تارٌخ الدولة البٌزندٌة بطالمة   مصر فً عصر ال 1

 تارٌخ مصر الحدٌث تارٌخ أوربا الحدٌث 1

 تارٌخ مصر فً عصر الرومان تارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث 3

 تارٌخ اقتصادي اللغة الشرقٌة أو األوربٌة القدٌمة 4

 جغرافٌا الوطن العربً نصوص تارٌخٌة بلغة أوربٌة حدٌثة )وسٌط( 5

 تارٌخ الدوٌالت المستقلة فً المشرق اإلسالمً ىتارٌخ الٌمن االسالم 6

  تارٌخ الدولة العباسٌة 7

 

 ال رقة الرابعة

 ال صل الدراسى الثانى  ال صل الدراسى األول م

 تارٌخ مصر المعاصر تارٌخ المغرب اإلسالمً    1

 تارٌخ العرب المعاصر تارٌخ األٌوبٌٌن والممالٌك 1

 فٌا سٌاسٌةجغرا تارٌخ أوربا المعاصر 3

 نصوص تارٌخٌة بلغة أوربٌة حدٌثة)حدٌث( تارٌخ مصر فً العصر البٌزنطً 4

 تارٌخ األندلس اإلسالمً اللغة الشرقٌة أو األوربٌة القدٌمة 5

 الحضارة واآلثار اإلسالمٌة تارٌخ الدولة العثمانٌة 6

  تارٌخ العرب الحدٌث  7

 

 أعضاء هئٌة التدرٌس بالقسم 

 ٌ ةالول االسم

 أستاذ بقسم التارٌخ وعمٌد الكلٌة   د / رضا سٌد أحمــــــــــد.أ

 أستاذ ورئٌس قسم التارٌخ  د/ شلبً إبراهٌم الجـــعٌدي.أ

 أستاذ بالقســــــــــم  د/ صبحً عدٌة ٌونـــــــس .أ

 أستاذ مت رغ بالقسم  د/ حسٌن عبد الرحٌـــم علٌوه .أ

 أستاذ  مت رغ بالقسم  بـــدوي د/ عبد المجٌد أبو ال توح .أ

 أستاذ  مت رغ بالقسم د/ دلعت إسماعٌل رمضـــــان .أ

 أستاذ مت رغ بالقسم د/ محمــد عٌسً الحرٌـــري.أ

 أستاذ مت رغ بالقسم د / على محمد حامد شـــلبى.أ 

 أستاذ مت رغ بالقسم د/ وسام عبد العزٌز فـــــرج .أ

 أستاذ مت رغ بالقسم العــادًد/ عبد الغنً محمود عبد .أ 

 أستاذ مت رغ بالقسم د/ إبراهٌم عبد المجٌد محــــمد .أ

 أستاذ مت رغ   د/ رضا عبد الجواد رســـــان.أ

 أستاذ مت رغ   د/ إبراهٌم العــــــدل المرسً .أ

 أستاذ مساعد د/ مجدي السٌد حشـــٌش

 أستاذ مساعد  د/ عبد الحلٌم علً رمضـــان

 أستاذ مساعد  أشرف محمد أنــــس د/ 

 أستاذ مساعد د/ أمل أحمد حامد عبد العــزٌز

 مدرس مت رغ د/ رٌاض محمد الرفاعً

 مدرس د/ ماجدة السٌد ٌوســــف

 مدرس د/ أحمد كامل عبد المقصــود

 مدرس د/ مدٌحة السٌد ال قـــــً



 مدرس   د / دالٌا حن ً محمود 

 مدرس  د/ سلمً محمود إسماعٌل 

 مدرس د / كرٌم عبد الغنً محمود 

 مدرس السٌدد / محمد كمال أحمد 

 مدرس أد/ أحمد محمد عبد الحمٌد 

 مدرس د / فادمة عبد المنعم رفاعً

 مدرس  د/ رشا عبد المجٌب ٌوسف درابٌة

 مدرس  د / شروق سمٌر منصور هٌكل 

 مدرس مساعد بالقسم  أ / عمار محمود علً الحصري 

 مدرس مساعد أ/ وائل عبد الوهاب أبو سرٌع 

 مدرس مساعد  أ / إبراهٌم إبراهٌم محمد علً سعده

 معٌدة بالقسم  أ/ فاطمة الزهراء السٌد 

 معٌدة بالقسم أ / أمل الحسانٌن عمر موسً

 معٌدة بالقسم أ / لٌلً محمود محمـــد

 معٌدة بالقسم رشا ثروت ٌوسف السٌد  أ /

 معٌدة بالقسم أ / شٌماء رمزي عبد الرازق 

 

 للدراسات العلٌا  العلمًالمحتوي 
 درجة الماجستٌر فً اآلداب / قسم التارٌخ 

 شروط قٌد الطالب بالسنة التمهٌدٌة للماجستٌر بقسم التارٌخ  : 
ٌشترط فى قٌد الطالب بالسنة التمهٌدٌة لنٌل درجة الماجستٌر فى اآلداب منن قسنم التنارٌخ أن ٌكنون حاصنال علنى              

درجة اللٌسانس فى اآلداب من قسم التارٌخ  بتقدٌر جٌد على األقل من إحند  الجامعنات المصنرٌة أو علنى درجنة معادلنة لهنا 
من المجلس األعلى للجامعات وٌعفى الحاصلون علنى درجنة اللٌسنانس بتقدٌر جٌد على األقل من معهد علمً آخر معترف به 

  الممتازة من مقررات السنة  التمهٌدٌة .
 . مدة الدراسة لمقررات السنة التمهٌدٌة للماجستٌر عام واحد  
  من كل مقرر .75ٌحرم الطالب من دخول امتحان السنة التمهٌدٌة للماجستٌر إذا قلت نسبة مواظبته عــــن %  
 ٌ عقد امتحان السنة التمهٌدٌة للماجستٌر فً شهر ماٌو من كل عام والدور الثانً فً شهر سبتمبر منن نفنس العنام وال ٌعند

%( على األقل من مجموع درجات المقرر ، وفنى حالنة .7الطالب ناجحا إال إذا حصل فً كل مقرر من مقررات على )
د االمتحان فً المادة أو المادتٌن التً رسب فٌها أو فٌهما فً دور رسوب الطالب فً مادة أو مادتٌن فانه ٌجوز له أن ٌعٌ

سبتمبر من العام نفسه ، أما إذا رسب الطالب فً أكثر من مادتٌن فٌجب علٌه أن ٌؤد  االمتحان فً جمٌع المقررات فً 
  العام الدراسً التالً )دور ماٌو( .

  ٌجاوز عامٌن دراسٌٌن من تارٌخ القٌد .وال ٌسمح للطالب بتأدٌة امتحان السنة التمهٌدٌة فٌما  
 . مدة االمتحان التحرٌري فً أي مقرر من مقررات السنة التمهٌدٌة للماجستٌر ثالث ساعات  
 . النهاٌة العظمى لكل مقرر دراسً عشرون درجة فى جمٌع أقسام الكلٌة  
 : وفٌما ٌلً المقررات الدراسٌة بالسنة التمهٌدٌة للماجستٌر بالقســــــ م  
  : ًشعبة التارٌخ الٌونانً والرومان 

 المادة  م

 مناهج البحث والمصادر  -9

 اللغة الٌونانٌة  -2

 اللغة الاتٌنٌة  -3

 دراسة تارٌ ٌة وثائقٌة  -4

 بحث تدبٌقً -5

 



 شعبة تارٌخ العصور الوسدً : 

 المادة  م

 مناهج البحث والمصادر  -9

لشرقٌة دراسة فً وثائق العصور الوسدً ا -2
 والغربٌة 

 اللغة الاتٌنٌة أو الٌونانٌة  -3

 موضوع  اص  -4

 بحث تدبٌقً  -5

  : ًشعبة التارٌخ اإلسام 

 المادة  م

 مناهج البحث والمصادر  -9

 قاعة بحث -2

 اللغة الشرقٌة ) تركٌة أو فارسً (  -3

 موضوع  اص  -4

 بحث تدبٌقً -5

  :  شعبة التارٌخ الحدٌث 

 دة الما م

 مناهج البحث والمصادر  -9

 قاعة البحث   -2

 اللغة الشرقٌة ) تركٌة (   -3

 موضوع  اص   -4

 نصوص تارٌ ٌة بلغة أوربٌة حدٌثة   -5

 * ٌ تار الدالب إحدي الشعب األربع السابقة .     
 وع البحث مجلس الدراسات العلٌا ٌقوم الطالب بعد نجاحه فى امتحان السنة التمهٌدٌة للماجستٌر بإعداد رسالة فى موض

  والبحوث بالجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم لمدة عام على األقل من تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على التسجٌل .
  ٌتم اختٌار األستاذ المشرف على الرسالة أو لجنة اإلشراف وفقا ألحكام قانـــــــون تنظٌــم الجامعات والئحته التنفٌذٌة

  رات األخر  السارٌة فى هذا الخصوص .والقرا
  ال تزٌد مدة القٌد لبحث درجة الماجستٌر على خمس سنوات . ولمجلس الكلٌة أن ٌمنــح الطالب عامٌن آخرٌن ألسباب

  قهرٌة ٌقرها المجلس بناء على تقرٌر من المشرف وموافقة مجلس القسم .
 ألوضاع القانونٌة المقررة فى قانون تنظٌم الجامعات والئحته ٌكون تشكٌل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وفقا ل

 التنفٌذٌة. 
  تكون المناقشة فى رسالة الماجستٌر علنٌة ، وال ٌجوز للطالب الحاصل على الماجستٌر بتقدٌر مقبول التسجٌل للحصول

  على الدكتوراه .
 الدراسات العلٌا بالكلٌة ومجلس الكلٌة  ٌعرض تقرٌر لجنة المناقشة والحكم على الرسالة على مجلس القسم ولجنة

للموافقة علٌه ثم ٌرفع إلى مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة ثم مجلس الجامعة لمنح الدرجة العلمٌة وٌوضح فى شهادة 
  درجة الماجستٌر قسم تخصص الطالب وموضوع رسالته والتقدٌر الذي ناله .

 حد التقدٌرات اآلتٌة :وتمنح درجة الماجستٌر فى اآلداب قسم التارٌخ أ 
 الماجستٌر فى اآلداب قسم التارٌخ / التخصص /  بتقدٌر ممتاز . -أ 
 الماجستٌر فى اآلداب قسم التارٌخ / التخصص /  بتقدٌر جٌد جدا .  -ب 
 الماجستٌر فى اآلداب قسم التارٌخ / التخصص / بتقدٌر جٌد .   -ج 
  لتخصص / بتقدٌر مقبول .الماجستٌر فى اآلداب قسم التارٌخ / ا  -د 

 

  :ًتخصص التارٌخ الٌونانً والرومان 
  : ًتخصص تارٌخ العصور الوســـط 
  : ًتخصص التارٌخ اإلســـــــــالم 
  :  تخصص التارٌخ الحــــــــــــدٌث 

 



 

 درجة الدكتوراه فً اآلداب قسم التارٌخ

 
كون حاصال على درجة الماجستٌر فى اآلداب بتقدٌر )جٌد( علنى األقنل منن ٌشترط فً قٌد الطالب لدرجة دكتوراه فى اآلداب أن ٌ

إحد  الجامعات المصرٌة أو على درجة معادلة لها بتقدٌر جٌد على األقل منن معهند علمنى آخنر معتنرف بنه منن المجلنس األعلنى 
 .للجامعات 

ن تنظنٌم الجامعننات والئحتنه التنفٌذٌننة والقننرارات ٌنتم اختٌننار األسنتاذ المشننرف علنى الرسننالة أو لجننة اإلشننراف وفقننا ألحكنام قننانو 
 .األخر  السارٌة فى هذا الخصوص 

ٌعد طالب الدكتوراه بحثا مبتكرا فى موضوع ٌقره مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقنة مجلنس 
ل وال تزٌد مدة القٌد على خمس سننوات ، ولمجلنس الكلٌنة الكلٌة لمدة سنتٌن على األقل من تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على التسجٌ

 .أن بمنح الطالب عامٌن أخرٌن ألسباب قهرٌة ٌقرها المجلس بناء على تقرٌر من المشرف وموافقة مجلس القسم
 .التنفٌذٌة ٌكون تشكٌل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وفقا لألوضاع القانونٌة المقررة فى قانون تنظٌم الجامعات والئحته 

 .تكون المناقشة فى رسالة الدكتوراه علنٌة
ٌعرض تقرٌر لجنة المناقشة والحكم على مجلس القسم ولجننة الدراسنات العلٌنا بالكلٌنة ومجلنس الكلٌنة للموافقنة علٌنه ثنم ٌرفنع النى 

توراه قسنم تخصنص الطالنب مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة ثم الى مجلس الجامعنة لمننح الدرجنة العلمٌنة ٌوضنح فنى شنهادة الندك
 .وموضوع رسالته والتقدٌر الذ  ناله 

 وتمنح درجة دكتور فى اآلداب قسم التارٌخ بأحد التقدٌرات اآلتٌة: 
 دكتور فى اآلداب بمرتبة الشرف األولى .

 دكتور فى اآلداب بمرتبة الشرف الثانٌة . 
 دكتور فى اآلداب . –ج 

 اه : التخصصات التً تمنح فٌها درجة الدكتور
 التارٌخ القدٌم ) التارٌخ الٌونانً والرومانً ( . 

 التارٌخ اإلسالمً .
 التارٌخ العصور الوسطً . 
 التارٌخ الحدٌث والمعاصر . 

 


