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: تقسيم مقررات الخطة:  أوًلا
 مالحظات النسبة  سعدد  البيان

 جمتطلب النبوية وهو تشمل مقرر السيرة  تقريبًا %72 100 مقررات التخصص

  %15 21 المقررات الإجبارية
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  تقريبًا %13 18 المقررات المساندة

  %100 139 المجموع

 

 التخصص:مقررات  /1تفصيل المواد:  ا:ثانيا 
 ساعات(: 10) محور التاريخ القديم األول:المحور  •

 رقم المقرر المستوى عنوان المقرر م

 1021101-2 1 تاريخ الشرق القديم 1

 1021102-2 2 تاريخ الجزيرة العربية القديم 2

 1022103-2 3 حضارة العرب في العصور القديمة 3

 1022104-2 3 والإغريق والرومانتاريخ إيران  4

 1022105-2 4 تاريخ إفريقيا القديم 5

 ساعة(: 38) محور التاريخ اإلسالمي والوسيط الثاني:المحور  •

 رقم المقرر المستوى عنوان المقرر م

 1021201-2 1 (102101 -2)يعادل  السيرة النبوية متطلب الجامعة 1

 1021202-2 1 المدخل إلى علم التاريخ 2

 1021203-2 2 دراسات في السيرة النبوية 3

 1021204-2 2 تاريخ عصر الراشدين 4

 1022205-2 3 تاريخ الأنبياء 5

 1022206-2 3 تاريخ الدولة الأموية 6

 1022207-2 3 تاريخ الدولة البيزنطية 7

 1022208-2 4 تاريخ المغرب 8

 1022209-2 4 تاريخ العصر العباسي الأول 9

 1022210-2 4 أوربا في العصور الوسطىتاريخ  10

 1022211-2 4 الأيوبية والمملوكية تاريخ الدولتين 11

 2212102-2 4 تاريخ الدويلات في الجزيرة العربية 12

 1023213-2 5 تاريخ العصر العباسي الثاني 13

 1023214-2 5 انتشار الإسلام 14

 1023215-2 5 تاريخ الأندلس 15

 1023216-2 6 الدويلات الإسلاميةتاريخ  16

 1023217-2 6 تاريخ الحروب الصليبية 17

 1023218-2 6 المسلمون والمغول 18

 1024219-2 7 تاريخ الغزو الفكري والاستشراق 19

 ساعة(: 18) حور الحضارةالمحور الثالث: م •

 رقم المقرر المستوى عنوان المقرر م

 1021301-2 1 معالم الحضارة الإسلامية 1

 1022302-2 3 العمارة الإسلامية 2

 1022303-2 4 (1) النظم الإسلامية 3

 1022304-2 4 الكتابات والنقود الإسلامية 4

 1023305-2 5 الفنون الإسلامية 5

 3063102-2 5 تاريخ وعمارة الحرمين الشريفين 6

 3073102-2 6 مراكز الحضارة الإسلامية 7

 3084102-2 7 (2)النظم الإسلامية  8

 1024309-2 8 أثر الحضارة الإسلامية في أوربا 9
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 ساعة(: 26) محور التاريخ الحديث الرابع:المحور  •
 رقم المقرر المستوى عنوان المقرر م

 1023401-2 6 تاريخ أوربا في عصر النهضة 1

 1023402-2 6 تاريخ الدولة العثمانية  2

 1024403-2 7 السعودية في دوريها تاريخ الدعوة الإصلاحية والدولة 3

 1024404-2 7 القضية الفلسطينية 4

 1024405-2 7 تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر 5

 1024406-2 7 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 6

 1024407-2 7 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 7

 1024408-2 7 تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر 8

 1024409-2 7 في العصر الحديث الأوربيالمسلمون والغزو  9

 1024410-2 8 تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر 10

 1024411-2 8 تاريخ المملكة العربية السعودية 11

 1024412-2 8 تاريخ الأمريكتين 12

 1024413-2 8 الأقليات الإسلامية في العالم 13

 ساعات(: 8محور البحث العلمي التاريخي ) الخامس:المحور  •

 رقم المقرر المستوى عنوان المقرر م

 1021501-2 2 منهج البحث التاريخي 1

 1022502-2 3 ةالبحث عن الآثار الإسلامي 2

 5034102 -2 7 قاعة بحث في التاريخ والحضارة 3

 1024504-2 8 نصوص تاريخية باللغة الإنجليزية 4

 

 

 :اإلجباريةالمقررات  /2

 رقم المقرر عنوان المقرر
عدد 

 الوحدات
 المتطلب السابق

  2 601110 -2 (1الثقافة الإسلامية )

 (1الثقافة الإسلامية ) 2 601201-2 (2الثقافة الإسلامية )

 (2الثقافة الإسلامية ) 3 601301-3 (3الثقافة الإسلامية )

 (3الإسلامية )الثقافة  2 601401-2 (4الثقافة الإسلامية )

  2 501101 -2 اللغة العربية

  2 605101 -2 (1القرآن الكريم )

 (1القرآن الكريم ) 2 605201 -2 (2القرآن الكريم )

 (2القرآن الكريم ) 2 605301-2 (3القرآن الكريم )

 (3القرآن الكريم ) 2 605401-2 (4القرآن الكريم )

  2 701101-2 الإنجليزية اللغة

 (21الساعات )عدد 

 
 المقررات المساندة: /3

 عدد الوحدات رقم المقرر عنوان المقرر
المتطلب 
 السابق
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  2 1011240 -2 تاريخ التشريع الإسلامي

 1011240 -2 2 1012141 -2 فقه العبادات

 1012141 -2 2 1011242 -2 فقه العبادات

  2 603105 -2 المدخل لدراسة العقيدة

  2 602133 -2 إلى علوم الكتاب والسنة  مدخل

 501101 -2 2 5016606 -2 (العربي التحرير) العربية اللغة

  2 702247 -2 العربي الوطن جغرافية

  2 702449-2 جغرافية المملكة العربية السعودية

  2 702224-2 الجغرافيا السياسية

 (18عدد الساعات )

 
 

 مقررات التخصص: ثالثا: التعديالت التي أدخلت في

 المقررات المستحدثة:  -أ

 عنوان المقرر م
 تاريخ الدويلات الإسلامية 1

بناء على الاستبانات والمحاضر 

 المرفقة

 الأيوبية والمملوكية تاريخ الدولتين 2

 تاريخ الدويلات في الجزيرة العربية 3

 الكتابات والنقود الإسلامية 4

 القديمةحضارة العرب في العصور  5

 تاريخ إفريقيا القديم 6

 تاريخ الأمريكتين 7

 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 8

 تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر 9

 نصوص تاريخية باللغة الإنجليزية 10

 الأقليات الإسلامية في العالم 11

 المقررات الملغاة  -ب

 عنوان المقرر م

 نظام الحكم في الإسلام 1
على الاستبانات والمحاضر بناء 

 المرفقة
 أثر الحضارة الإسلامية في العلوم 2

 العلاقات الدولية في التاريخ الحديث 3

 المقررات التي تم تعديل عنوانها  -ت

 العنوان الجديد العنوان القديم م
 تاريخ الجزيرة العربية القديم تاريخ العرب القديم 1

 دراسات في السيرة النبوية (102231 -3) السيرة النبوية 2

 تاريخ إيران والإغريق والرومان الإغريق والرومان 3

 تاريخ المغرب تاريخ المغرب الإسلامي 4

 منهج البحث التاريخي مناهج البحث 5

 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 6
تاريخ الدعوة الإصلاحية والدولة السعودية في 

 دوريها

7 
الصليبي في العصور المسلمون والغزو 

 القديمة
 تاريخ الحروب الصليبية
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 تاريخ العالم الإسلامي الحديث تاريخ العالم الإسلامي المعاصر 8

 تاريخ أوربا الحديث أوربا في العصر الحديث 9

 تاريخ الغزو الفكري والاستشراق الغزو الفكري 10

 قاعة بحث في التاريخ والحضارة قاعة بحث 11

 تاريخ الشرق القديم والشرق القديممصر  12

13 
المسلمون والغزو الصليبي في العصر 

 الحديث

 في العصر الحديث الأوربيالمسلمون والغزو 
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 توزيع المقررات على المستويات الدراسيةرابعاَ: 
 

 المستوى األول

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم

   (1القرآن الكريم ) 605101 -2

   (1الثقافة الإسلامية ) 601110 -2

   اللغة العربية 501101 -2

   فقه العبادات 101141 -2

   تاريخ التشريع الإسلامي 1011240 -2

   تاريخ الشرق القديم 2-1021101

   السيرة النبوية 2-1021201

     المدخل إلى علم التاريخ 2-1021202

   معالم الحضارة الإسلامية 2-1021301

 ساعة 18

 
 

 المستوى الثاني

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 (1القرآن الكريم ) 605101 -2 (2القرآن الكريم ) 605201 -2

 (1الثقافة الإسلامية ) 601110 -2 (2الثقافة الإسلامية ) 2-601201

   لدراسة العقيدةالمدخل  603105 -2

   اللغة الإنجليزية 2-701101

   تاريخ الجزيرة العربية القديم 2-1021102

 السيرة النبوية 1021201-2 دراسات في السيرة النبوية 2-1021203

 السيرة النبوية 1021201-2 تاريخ عصر الراشدين 2-1021204

 علم التاريخالمدخل إلى  1021202-2 منهج البحث التاريخي 2-1021501

 ساعة 16
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 المستوى الثالث

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم

  إلى علوم الكتاب والسنة  مدخل 602133 -2

  جغرافية الوطن العربي 702247 -2

 تاريخ الجزيرة العربية القديم 1021102-2 حضارة العرب في العصور القديمة 2-1022103

 تاريخ الشرق القديم 1021101-2 الإغريق والرومانوتاريخ إيران  2-1022104

 السيرة النبوية 1021201-2 تاريخ الأنبياء 2-1022205

 تاريخ عصر الراشدين 1021204-2 تاريخ الدولة الأموية 2-1022206

  تاريخ الدولة البيزنطية 2-1022207

  العمارة الإسلامية 2-1022302

 منهج البحث التاريخي 1021501-2 البحث عن الآثار الإسلامية 2-1022502

 ساعة 18
 

 المستوى الرابع

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 فقه العبادات 101141 -2 فقه العبادات 101142 -2

 الإغريق والرومانتاريخ إيران  1022104-2 تاريخ إفريقيا القديم 2-1022105

 تاريخ الدولة الأموية 1022206-2 تاريخ المغرب 2-1022208

 تاريخ الدولة الأموية 1022206-2 تاريخ العصر العباسي الأول 2-1022209

 تاريخ إيران والإغريق والرومان 1022104-2 أوربا في العصور الوسطىتاريخ  2-1022210

  والمملوكية الأيوبية تاريخ الدولتين 2-1022211

 (تاريخ العصر العباسي الأولمتطلب متزامن ) تاريخ الدويلات في الجزيرة العربية 2-2212102

  (1) النظم الإسلامية 2-1022303

  الكتابات والنقود الإسلامية 2-1022304

 ساعة 18
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 المستوى الخامس

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 (2القرآن الكريم ) 605201 -2 (3القرآن الكريم ) 2-605301

 (2الثقافة الإسلامية ) 601201-2 (3الثقافة الإسلامية ) 3-601301

   اللغة العربية )التحرير العربي( 5016606 -2

 تاريخ العصر العباسي الأول 1022209-2 تاريخ العصر العباسي الثاني 2-1023213

 تاريخ العصر العباسي الأول 1022210-2 انتشار الإسلام 2-1023214

 تاريخ المغرب 1022208-2 تاريخ الأندلس 2-1023215

  الفنون الإسلامية 2-1023305

  تاريخ وعمارة الحرمين الشريفين 2-3063102

 ساعة 17

 
 المستوى السادس

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر الرقم
 (3القرآن الكريم ) 605301-2 (4القرآن الكريم ) 2-605401

 (3الثقافة الإسلامية ) 601301-3 (4الثقافة الإسلامية ) 2-601401

  جغرافية المملكة العربية السعودية 2-702449

  تاريخ الدويلات الإسلامية 2-1023216

 أوربا في العصور الوسطىتاريخ  1022210-2 تاريخ الحروب الصليبية 2-1023217

 العصر العباسي الثانيتاريخ  1023213-2 المسلمون والمغول 2-1023218

   مراكز الحضارة الإسلامية 2-3073102

 أوربا في العصور الوسطىتاريخ  1022210-2 تاريخ أوربا في عصر النهضة 2-1023401

 العصر العباسي الثاني تاريخ 1023213-2 تاريخ الدولة العثمانية 2-1023402

 ساعة 18
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 المستوى السابع

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
   تاريخ الغزو الفكري والاستشراق 2-1024219

 (1النظم الإسلامية ) 1022303-2 (2النظم الإسلامية ) 2-3084102

2-1024403 
 تاريخ الدعوة الإصلاحية والدولة

 السعودية في دوريها
 تاريخ الدولة العثمانية 2-1023402

  القضية الفلسطينية 2-1024404

  تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر 2-1024405

 تاريخ الدولة العثمانية 1023402-2 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 2-1024406

  تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 2-1024407

   تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر 2-1024408

 منهج البحث التاريخي 1021501-2 قاعة بحث في التاريخ والحضارة 1024503 -2

 ساعة 18

 
 المستوى الثامن

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
   الجغرافيا السياسية 2-702224

 معالم الحضارة الإسلامية 1021301-2 في أورباأثر الحضارة الإسلامية  2-1024309

2-1024409 
 الأوربيالمسلمون والغزو 

 في العصر الحديث
 تاريخ الحروب الصليبية 2-1023217

2-1024410 
تاريخ العالم الإسلامي الحديث 

 والمعاصر
 تاريخ الدولة العثمانية 2-1023402

 1024403-2 تاريخ المملكة العربية السعودية 2-1024411
تاريخ الدعوة الإصلاحية 

 والدولة السعودية في دوريها

   تاريخ الأمريكتين 2-1024412

   الأقليات الإسلامية في العالم 2-1024413

2-1024504 
نصوص تاريخية باللغة 

 الإنجليزية
 

 ساعة 16  
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 المتطلب السابق سعدد  رقم المقرر عنوان المقرر م

1 

 2 1021101-2 الشرق القديمتاريخ 
  

يدرس المقرر تاريخ مصر والعراق وسورية والهند والصين في العصور القديمة، والتركيز على العصور 
التاريخية، وأهم وأبرز أحداثها في هذا اإلطار الجغرافي للمقرر، مع لمحة مختصرة عن بعض الجوانب الحضارية 

 فيها وبشكل مركز ومختصر.
 

2 

 2 1021102-2 تاريخ الجزيرة العربية القديم
  

يدرس المقرر التاريخ السياسي للجزيرة العربية ومجتمع شبه الجزيرة العربية في العصور القديمة، ويشمل دراسة 
لنشأة وقيام الدول في جنوب وشمال وشرق ووسط شبه الجزيرة العربية، وعصورها التاريخية بشكل مركز 

 ومختصر.
 

3 

حضارة العرب في العصور 
 القديمة

تاريخ الجزيرة العربية  2-1021102 2 2-1022103
 القديم

يدرس المقرر مفهوم الحضارة ونشأتها في الجزيرة العربية في العصور القديمة، ودراسة الجوانب الحضارية التي 
 ومختصر.تشمل الجوانب الثقافية واالقتصادية والعسكرية والدينية بشكل مركز 

 

4 

 تاريخ الشرق القديم 1021101-2 2 1022104-2 تاريخ إيران واإلغريق والرومان

يدرس المقرر تاريخ وحضارة إيران واليونان والرومان في العصور القديمة بشكل مركز ومختصر، وبيان دورهم 
 وتأثيرهم في تاريخ وحضارة الشرق القديم.

 

5 

تاريخ إيران اإلغريق  1022104-2 2 1022105-2 تاريخ إفريقيا القديم
 والرومان

يدرس المقرر تاريخ وحضارة الحبشة والسودان والمغرب في العصور القديمة بشكل مركز ومختصر، وتوضيح 
 دورها وعالقتها بتاريخ وحضارة الجزيرة العربية والشرق القديم.

6 

السيرة النبوية متطلب الجامعة 
 (102101 -2)يعادل 

2-1021201 2 
  

يدرس المقرر جغرافية الجزيرة العربية وأحوالها قبيل بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم يدرس العصر المكي منذ 
والدة الرسول صلى هللا عليه وسلم ونشأته حتى بعثته، والبعثة ثم الدعوة ودوريها السري والجهري حتى الهجرة.  

المدني من قيام الدولة اإلسالمية، والمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، والمعاهدات مع اليهود، ثم ثم يدرس العهد 
يتناول البعوث والسرايا والغزوات، حتى وفاته صلى هللا عليه وسلم، مع تقديم لمحات عن شمائله وأخالقه وحقوقه، 

 وزوجاته الطاهرات.

7 

 2 1021202-2 المدخل إلى علم التاريخ
  

يتناول هذا المقرر تعريف علم التاريخ، وأهميته، ونشأته، وتطوره عبر العصور، ومكانته بين العلوم، والعلوم 
المساعدة له، وصفات المؤرخ، مع توضيح أقسام المراحل التاريخية المختلفة، من حيث تسلسلها الزمني، وبدايتها، 

 التقسيمات، وكذلك التعريف بمدارس تفسير التاريخ.ونهايتها، وخصائصها، والظروف المرتبطة بتلك 

8 

 السيرة النبوية 1021201-2 2 1021203-2 دراسات في السيرة النبوية

يكون الحديث في هذا المقرر حول بعض موضوعات السيرة النبوية بشكل يختلف عن مادة السيرة العامة، ومن 
دراسة السيرة النبوية، عالمية الرسالة المحمدية، سمات العهد المكي، الموضوعات: مكانة السيرة النبوية، أهداف 

 سمات العهد النبوي، وموضوعات أخرى.

9 

 السيرة النبوية 1021201-2 2 1021204-2 تاريخ عصر الراشدين

يتناول هذا المقرر تاريخ الخلفاء الراشدين منذ وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وحسم قضية الخالفة، ووالية أبي 
بكر الصديق، ثم خالفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهم، وأهم األعمال 



   مقرتح خطة برانمج بكالوريوس التاريخ املعدلة

 17من  11الصفحة 
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 المتطلب السابق سعدد  رقم المقرر عنوان المقرر م

الفتوحات اإلسالمية، والتحديات التي واجهتهم في الداخل  التي قاموا بها، وأحوال الدولة اإلسالمية في عهدهم، وأهم
 والخارج، وأهم منجزاتهم الحضارية.

10 

 2 1022205-2 تاريخ األنبياء
  

يتناول هذا المقرر مفهومي النبوة والرسالة، وصفات الرسل، والحكمة من إرسال الرسل، وحاجة البشر إلى 
الرساالت، ووحدة أصول رساالتهم، وسير األنبياء والرسل عليهم السالم منذ عهد آدم عليه السالم حتى بعثة 

ة إلى هللا، وكتبهم، ومعجزاتهم، وتنقية الرسول صلى هللا عليه وسلم. ويتناول جهودهم عليهم السالم في الدعو
 سيرتهم مما نسب إلى بعضهم باالعتماد على المصادر الوثيقة مما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

11 

 تاريخ عصر الراشدين 1021204-2 2 1022206-2 تاريخ الدولة األموية

الراشدين إلى األمويين، وقيام تاريخ الدولة األموية، ونقل الحكم من الحجاز إلى يتناول هذا المقرر انتقال الحكم من 
الشام، وعهود الخلفاء األمويين، والمعارضة السياسية للحكم األموي، ونظم الحكم واإلدارة، والعالقات الخارجية، 

 والنظم الحضارية.

12 

 2 1022207-2 تاريخ الدولة البيزنطية
  

يتناول المقرر تاريخ الدولة البيزنطية منذ نشأتها في القرن الرابع وحتى سقوطها على يد الدولة العثمانية منتصف 
الخامس عشر الميالدي.  باعتبارها أكثر الدول من الناحية الزمنية، باإلضافة إلى امتدادها المكاني حيث شملت 

ي بالد الشام والشمال األفريقي. وعالقاتها السياسية مع القسم الشرقي من أوربا، وآسيا الصغرى وواليات ها ف
القوى الدولية المعاصرة لها ومن أبرزها: اإلمبراطورية الفارسية، البلغار، السالف، الروس، باإلضافة إلى 

المسلمين. وذلك بدراسة تاريخ هذه الدولة من خالل مجموعة األسرات التي تعاقبت على الحكم بها، وتوضيح أهمية 
 أسرة مع التركيز على أبرز األباطرة بها وأهم أعمالهم. كل

13 

 تاريخ الدولة األموية 1022206-2 2 1024208-2 تاريخ المغرب

يتناول المقرر التعريف ببالد المغرب )الموقع وأهميته، حدوده وأقسامه الطبيعية، العنصر البشري وخصائصه(، 
ومصادر تاريخ المغرب، والفتح اإلسالمي للمغرب ومراحله، والبحث في إشكالية تبعية بالد المغرب لدولة الخالفة 

صر األموي. الخوارج والشيعة في بالد المغرب، اإلسالمية، والصراع بين العرب والبربر في المغرب في الع
 –المرابطين  -العبيدية  –الرستمية  –الخوارج الصفرية  –وقيام الدويالت المستقلة في بالد المغرب )األدارسة 

 الزيانية(، وأهم المعالم الحضارية لبالد المغرب. –المرينية  –الحفصية   -الموحدين 

14 

 تاريخ الدولة األموية 1022206-2 2 1024209-2 تاريخ العصر العباسي األول

يتناول التعريف بالبيت العباسي، والدعوة العباسية السرية، وإظهار الدعوة، وقيام الدولة العباسية، والخلفاء 
 العباسيين، والمعاضة السياسية للحكم العباسي، وظهور الدول المستقلة: الشعوبية، والحركات الدينية الهدامة،

 واإلدارة الداخلية، والعالقات الخارجية، والنظم الحضارية.

15 

تاريخ أوربا في العصور 
 الوسطى

تاريخ إيران واإلغريق  2-1022104 2 2-1022210
 والرومان

يتناول نظريات تحديد بداية ونهاية العصور الوسطى، وخلفية تاريخية عن أحوال اإلمبراطورية الرومانية، وكيفية 
االنقسام إلى شطرين وغربي والصراعات بين الشطرين.  ولمحة عن تأسيس القسطنطينية واآلراء في بدأ التاريخ 

بالمسلمين، وسقوط اإلمبراطورية الرومانية في الغرب البيزنطي ودراسة أهم األسر الحاكمة في بيزنطة، وعالقتها 
وظهور دول الجرمان وتطورات هذه الدول، ودراسة ألهم القوى الجرمانية مثل القوط والوندال والسكسون، 
وامبراطورية شارلمان وأوضاع أوروبا إبان هذه الفترة، وعالقاته بالمسلمين، ثم النهضة الكارلونجية وانهيار 

البيزنطية وسقوطها في أيدي الالتين ثم السقوط النهائي في يد العثمانيين. مع نظرة عامة على  اإلمبراطورية
 الحضارة البيزنطية وعوامل بقاءها طوال هذه الفترة الطويلة.

16 

تاريخ الدولتين األيوبية 
 والمملوكية

2-1022211 2 
  

يتناول هذا المقرر تاريخ األيوبيين من حيث موطنهم األصيل، ونشأتهم التاريخية، وقيام دولتهم، وجهودهم للتصدي 
للصليبيين، وجهودهم السياسية والعسكرية للتصدي للممالك الصليبية في المشرق، وأهم قادتهم وأعمالهم، ونظمهم 

ونشأة دولتهم ومراحلها التاريخية، والنظم السياسية  اإلدارية واالقتصادية. ويدرس المماليك من حيث أصولهم



   مقرتح خطة برانمج بكالوريوس التاريخ املعدلة
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 المتطلب السابق سعدد  رقم المقرر عنوان المقرر م

 واالجتماعية واالقتصادية لدولتهم، وصراعهم مع المغول والصليبيين، وصراعهم مع الصفويين والعثمانيين.

17 

 1022209-2 2 1023213-2 تاريخ العصر العباسي الثاني
تاريخ العصر العباسي 

 األول

العناصر غير العربية في اإلدارة في تاريخ العصر العباسي األول، واستقدام العنصر التركي يتناول مشاركة 
وإشراكه في اإلدارة، وخلفاء تاريخ العصر العباسي الثاني، وسيطرة العنصر التركي وتفوقه، والعالقة بين الخلفاء 

 الخلفاء، والمظاهر الحضارية.والقادة األتراك، واستعادة الخالفة، وعالقة الدول المستقلة بالخالفة و
 

18 

 1022209-2 2 1023214-2 انتشار اإلسالم
تاريخ العصر العباسي 

 األول

يتناول هذا المقرر وسائل انتشار اإلسالم، والمحاور األساسية النتشار اإلسالم في العالم، ويدرس بإيجاز انتشار 
جنوب وجنوب شرق آسيا، والصين، وأقاليم آسيا الوسطى اإلسالم في إيران، وشبه القارة الهندية، ومناطق 

والقوقاز، كما يتناول انتشار اإلسالم في إفريقيا غير العربية، في غرب إفريقيا، وشرق إفريقيا، وجنوب الصحراء، 
 وكذلك في الجزر القريبة من الشواطئ اإلفريقية، ويلقي الضوء على أهم الممالك والدول اإلسالمية التي قامت في

 هذه المناطق.

19 

تاريخ الدويالت في الجزيرة 
 العربية

2-1022212 2 2-1022209 
تاريخ العصر العباسي 

 متطلب متزامن األول

يتناول هذا المقرر تاريخ الجزيرة العربية من القرن الثالث الهجري حتى قيام تاريخ الدولة العثمانية، والدويالت 
التي قامت في أنحاء الجزيرة العربية سواء في اليمن كالدولة الزيادية والرسولية والصليحية، ودول شرق الجزيرة 

 العربية كالقرامطة والدولة األخيضرية في نجد.

20 

 تاريخ المغرب 1022208-2 2 1023215-2 تاريخ األندلس

يتناول المقرر التعريف بشبه جزيرة أيبيريا وأحوالها قبيل الفتح اإلسالمي، والفتح اإلسالمي لبالد األندلس، وعصر 
هشام األول، والحكم الوالة باألندلس، ثم قيام تاريخ الدولة األموية باألندلس )عهد عبد الرحمن الداخل(، وعهد 

الربضي، وغيرهما، كما يتناول العصر الذهبي لبني أمية باألندلس )الناصر والحكم المستنصر(، وعصر ملوك 
 الطوائف، ثم عصر المرابطين والموحدين باألندلس، وأسباب ضياع األندلس من يد المسلمين.

21 

 2 1023216-2 تاريخ الدويالت اإلسالمية
  

هذا المقرر مفهوم االستقالل: االستقالل الكلي والجزئي، والعصبية وظهور الدول المستقلة، والدول المستقلة يتناول 
في المغرب، والدول المستقلة في المشرق، والدول المستقلة في مصر والشام، وعالقة الدول المستقلة بالخالفة 

 الثغور.والخلفاء، ودور الدول المستقلة في نشر اإلسالم والدفاع عن 

22 

 1022210-2 2 1023217-2 تاريخ الحروب الصليبية
تاريخ أوربا في العصور 

 الوسطى

يتناول المقرر حركة الحروب الصليبية التي قامت بها أوربا النصرانية ضد المسلمين، بهدف االستيالء على 
اإلفريقي، والحمالت الصليبية التي تمت األماكن المقدسة في بالد الشام، وطرد المسلمين من األندلس، والساحل 

لتحقيق هذه األهداف، ونجاحهم في تأسيس عدد من اإلمارات الصليبية، وحركة الجهاد اإلسالم للتصدي لهذا 
الخطر، وبصفة خاصة جهود الزنكيين واأليوبيين والمماليك في التصدي للغزو الصليبي، وأهم المعارك السياسية 

 ة الوجود الصليبي.والحربية التي تمت لتصفي

23 

 1023213-2 2 1023218-2 المسلمون والمغول
العصر العباسي 

 الثاني

يتناول هذا المقرر التعريف بحالة العالم اإلسالمي قبيل الغزو المغولي، وظهور جنكيز خان، وتوحيده للقبائل 
الغرب الصليبي التحالف مع المغول ضد المغولية والتركية، وغزواته على شرق العالم اإلسالمي، ومحاوالت 

المسلمين، وحملة هوالكو والقضاء على الخالفة العباسية، ومعركة عين جالوت ونتائجها، وسالطين المماليك 
 وجهودهم في مواجهة المغول، ونتائج هذا الغزو، والدروس والعبر المستفادة من الغزو المغولي.

24 

تاريخ الغزو الفكري 
 واًلستشراق

2-1024219 2 
  

يتناول هذا المقرر التعريف بمفهومي الغزو الفكري واالستشراق، وكتابات النصارى الشرقيين؛ أي الذين عاشوا 



   مقرتح خطة برانمج بكالوريوس التاريخ املعدلة
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 المتطلب السابق سعدد  رقم المقرر عنوان المقرر م

بين المسلمين مثل: يوحنا الدمشقي، وما كتبه يحيى بن عدي تحت مسمى عبدالمسيح الكندي، والتي أصبحت محرًكا 
هجرية وإلى اليوم، كما يتناول الكتابات 537للعدوان الفكري واالستشراق والتنصير منذ ترجمتها إلى الالتينية سنة 

وفانس ونيقتاس البيزنطي وغيرهم، وكذلك الكتابات البيزنطية المعادية لإلسالم مثل كتابات صفرونيوس وثي
اإلسبانية، والمشروع الكلوني أساس التنصير واالستشراق وأثره في الفكر الغربي تجاه االسالم وإلى اليوم، وما 
كتبه كتاب الغرب في الحقبة الصليبية ضد اإلسالم، ثم انتقال تلك الكتلة السابقة كاملة إلى العصور الحديثة بحيث 

 صبحت مصدر الغزو الفكري واالستشراق إلى اليوم.أ

25 

 2 1021301-2 معالم الحضارة اإلسالمية
  

يتناول المقرر مصطلح الحضارة اإلسالمية ومقوماتها وفضلها على الحضارات األخرى، ويدرس المجتمع 
المجتمع اإلسالمي، وأهم جوانب الحضارة اإلسالمي، مقوماته، عناصره، عاداته، تقاليده، وأثر اإلسالم في تكوين 

اإلسالمية من الحياة الفكرية والعلوم الشرعية وعلم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصوله والعلوم العربية والعلوم 
االجتماعية واالجتماع والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحتة والطب والحساب والجبر الفيزياء، الكيمياء، الطبيعة 

 ة وأثرها في التأليف وتطوير المعارف.والترجم

26 

 2 1022302-2 العمارة اإلسالمية
  

يعنى هذا المقرر بدراسة الظروف التاريخية لنشأة وتطور العمارة اإلسالمية ومصادر وخصائص وأنماط العمارة 
اإلسالمية، ودراسة التطور التاريخي والحضاري للعمارة اإلسالمية في الجزيرة العربية، ونشأة المدن اإلسالمية 

نات العمارة، وكذلك مدارس العمارة ومنها العمارة األولى، ويتعرف الطالب على المصطلحات الفنية لعناصر ومكو
األموية العباسية واألندلسية واأليوبية والمملوكية والعثمانية، باإلضافة إلى دراسة نماذج معمارية متنوعة من 

العمارة الدينية والمدنية والعسكرية وغيرها، وطراز العمارة اإلسالمية المختلفة، والظروف التاريخية والمؤثرات 
 الحضارية لنشأة كل منها، وأهم آثارها في الحضارات الغربية وغيرها

27 

 2 1022303-2 (1النظم اإلسالمية )
  

يتناول المقرر التعريف بالنظم اإلسالمية وشمولية هذه النظم وصالحيتها لكل زمان ومكان، ودراسة نظام الحكم 
والنظام الحربي، ونظام الحسبة، ونظام الوقف، والنظم اإلدارية  والنظام اإلداري والنظام القضائي ونظام التعليم

والمالية في الدولة اإلسالمية. والوقوف على أهم الخصائص العامة للنظم اإلسالمية مقارنة مع النظم الوضعية مع 
اإلسالمية التأكيد على ما خسره المسلمون والعالم جراء عدم تطبيق اإلسالم بكل نظمه. والتعرف على أهم النظم 

 وما تمتاز به كنظام العبادة واألخالق واألسرة والسياسة.

28 

 2 1022304-2 الكتابات والنقود اإلسالمية
  

يعنىىى المقىىرر بتعريىىف الطالىىب بعلىىم الكتابىىة ونشىىأتها وأقىىدم الكتابىىات األثريىىة المعروفىىة، ودراسىىة نمىىاذج مىىن هىىذه 
ومراحىل تطورهىا وروادهىا، وتعريىف الطالىب بعلىم المسىكوكات اإلسىالمية الكتابات: أنواعها وأشكالها وخطوطهىا، 

ومراحل تعريبها وتطورها، والمسىكوكات التىي تىم ضىربها فىي عىدد مىن الىدول اإلسىالمية، وأهىم المسىكوكات التىي 
استخدمت في شبه الجزيرة العربية عامة ومنطقة مكة المكرمة بشكل خىاص، والتعىرف علىى مؤسسىة دار الضىرب 

احل التي تمر بها النقود في عملية السك، مع توجيه الطىالب لكيفيىة التعامىل مىع هىذه اآلثىار وطىرق المحافظىة والمر
 عليها، وأحدث طرق عرضها في المتاحف ودور اآلثار.

29 

 2 1023305-2 الفنون اإلسالمية
  

دراسىة الفنىون اإلسىالمية فىي الحضىارة  يركز المقرر على التعرف على مجاالت الفنون اإلسالمية وتطبيقاتها أهمية
اإلسىىالمية، والعوامىىل المىىؤثرة فىىي تكىىوين الفنىىون اإلسىىالمية، وأنىىواع الفنىىون الصىىناعية فىىي الحضىىارة اإلسىىالمية، 
واألساليب الصناعية، وطرز الفنون الصناعية في الحضارة اإلسالمية. ويدرس الطالب نماذج مىن الفنىون التطبيقيىة 

والخزف واألخشاب والعىاج والمنسىوجات والسىجاد والمعىادن واألسىلحة والفسيفسىاء والنحىت،  اإلسالمية من الفخار
وأهم التأثيرات الفنية اإلسالمية في الفنون العالمية، وأهمية الحفاظ على المقتنيات الفنية، وأحدث طرق عىرض هىذه 

 المقتنيات في المتاحف.

30 

تاريخ وعمارة الحرمين 
 الشريفين

2-1023306 2 
  

يدرس المقرر عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر العصور اإلسالمية، وتنقسم المادة 
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 المتطلب السابق سعدد  رقم المقرر عنوان المقرر م

إلى قسمين األول دراسة تطور عمارة المسجد الحرام والكعبة المشرفة، ودراسة العناصر المعمارية الملحقة 
ودراسة أبواب المسجد الحرام ودراسة التوسعة السعودية  بالمسجد الحرام ومنها منابر ومآذن المسجد الحرام،

األولى والثانية والثالثة للمسجد الحرام. أما القسم الثاني للمادة فهو مخصص لدراسة عمارة المسجد النبوي الشريف 
 منذ نشأته في عهد سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم والتوسعات التي مرت على المسجد النبوي الشريف في عهد
الخلفاء الراشدين وفي العصر األموي والتوسعة العباسية، ودراسة التوسعة السعودية األولى والثانية والثالثة 

 للمسجد الحرام.

31 

 2 1023307-2 مراكز الحضارة اإلسالمية
 

 
 

يتناول المقرر التعريف بالمراكز الحضارية في العالم اإلسالمي والتركيز على المدن اإلسالمية التي قامت منها 
إنجازات ثقافية وحضارية وعمرانية وإنجازات مادية. ويتناول المقرر عوامل قيام المراكز الحضارية والتي تمثلت 

واالجتماعية واالستراتيجية، ودراسة أهم المراكز الحضارية  في العديد من العوامل الدينية والسياسية واالقتصادية
في المشرق اإلسالمي، وهي المدن التي أثرت في تاريخ الحضارة اإلسالمية ومنها المدينة المنورة والكوفة 

والبصرة والفسطاط وبغداد وسامراء والقاهرة وبخارى وسمرقند وأجرا بالهند، ودراسة أهم المراكز الحضارية في 
 مغرب اإلسالمي واألندلس ومنها مدن قرطبة وأشبيلية وغرناطة والقيروان وفاس غيرها.ال

32 

 2 1024308-2 (2النظم اإلسالمية )
  

يتناول المقرر دراسة متعمقة للنظم اإلسالمية في مجال الحسبة وتطورها في المجتمع اإلسالمي ودورها في 
الوقف وأنواعه وشمولية هذه النظم وصالحيتها لكل زمان ومكان، ودراسة النهضة االقتصادية، ودراسة نظام 

والنظم اإلدارية والمالية في الدولة اإلسالمية، والوقوف على أهم الخصائص العامة التي ميزت هذه النظم ومقارنة 
 تطبيقها بين الدول اإلسالمية عبر العصور.

33 

 2 1024309-2 أثر الحضارة اإلسالمية في أوربا
  

يدرس الطالب في هذا المقرر أبرز معابر انتقال الحضارة اإلسالمية إلى الغرب، والتعرف على أثر الحضارة 
اإلسالمية في المناطق التي وصلت إليها من أوروبا، والتعرف على أبرز العلوم التي أفادت بها الحضارة اإلسالمية 

للحضارة اإلسالمية على أوروبا، ومنها أثرهم في الطب والصيدلة، الغرب، ودراسة األثر العلمي والثقافي 
 والكيمياء والرياضيات، باإلضافة إلى أثر اإلسالم الثقافي في الحضارة األوروبية.

34 

 1022210-2 2 1023401-2 تاريخ أوربا في عصر النهضة
تاريخ أوربا في العصور 

 الوسطى

بمصطلح عصر النهضة، وأسباب ظهورها، وأسبقية ظهورها في إيطاليا، وأهم مظاهر يتناول هذا المقرر التعريف 
النهضة األوربية الفكرية والفنية وأهم أعالمها في مختلف المجاالت، وأثر الحضارة اإلسالمية في ظهور النهضة 

حركة اإلصالح الديني: األوربية، والحروب اإليطالية: أدوراها، وأهم تسوياتها ونتائجها وآثارها على أوربا ، و
أسبابها وأهم أعالمها ونتائجها، ثم يتناول حركة الكشوف الجغرافية وأهدافها ونتائجها، وعصر التفوق اإلسباني، 
وفرنسا في القرن السابع عشر، وظهور الملكيات المستبدة المستنيرة في روسيا وبروسيا، والحروب األوربية في 

 القرن الثامن عشر.

35 

 1023213-2 2 1023402-2 الدولة العثمانيةتاريخ 
تاريخ العصر العباسي 

 الثاني

يتناول المقرر أصل األتراك العثمانيين وقيام إمارتهم وتحولها إلى دولة، ومراحل التاريخ العثماني، وأهم سالطين 
السياسية والعسكرية، ونظام الحكم، الدولة وأعمالهم، فيتناول عصر النشوء، ثم عصر التوسع الخارجي، والحياة 

ومؤسسات الدولة، ويلقي الضوء على التوسع العثماني في الوطن العربي، وأهدافه ونتائجه. ثم يتناول عصر 
الضعف واالنحدار، ومحاوالت اإلصالح في القرن التاسع عشر، والموقف الدولي من "المسألة الشرقية" حتى قيام 

هاء تاريخ الدولة العثمانية وإلغاء الخالفة وإعالن قيام تركيا الحديثة، وأثر ذلك على الحرب العالمية األولى، وانت
 بلدان العالم العربي واإلسالمي.

36 

تاريخ الدعوة اإلصالحية والدولة 
 السعودية في دوريها

 تاريخ الدولة العثمانية 2-1023402 2 2-1024403

يدرس هذا المقرر أحوال شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية األولى، وظهور الدعوة اإلصالحية من 
م والتفاف الناس حولها 1745هـ/ 1157النواحي السياسية واالجتماعية والدينية، وقيام الدولة السعودية األولى عام 

اعها. وإصالحاتها الداخلية، وعالقاتها الخارجية حتى وتأييدهم لها، ومحاربتها ألعدائها حتى وصلت اوج اتس
م وامتدادها 1825هـ/ 1240م: األسباب والنتائج. ثم قيام الدولة السعودية الثانية عام 1818هـ/1233نهايتها سنة 
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في عهدي اإلمام تركي بن عبد هللا وابنه فيصل وأبنائه، وما جرى فيها من أحداث وتطورات داخلية، وعالقاتها 
 م.1891هـ/ 1310خارجية حتى نهايتها في عام ال

37 

 2 1024404-2 القضية الفلسطينية
  

يتناول المقرر تاريخ القضية الفلسطينية كقضية إسالمية، ويتناول الحقوق التاريخية للعرب والمسلمين في فلسطين، 
التاسع عشر، وحتى قيام الكيان الصهيوني، وتفنيد االدعاءات الصهيونية، ومراحل تطور القضية منذ أواخر القرن 

ويعرض للموقف العالمي منها بشكل عام واإلسالمي بشكل خاص، كما يبرز موقف المملكة العربية السعودية من 
 القضية الفلسطينية، ويوضح أهم المبادرات السلمية التي تبناها المسلمون والعرب لحل القضية.

38 

تاريخ العالم العربي الحديث 
 والمعاصر

 تاريخ الدولة العثمانية 2-1023402 2 2-1027405

يتناول هذا المقرر التعريف بتاريخ العالم العربي الحديث: حدوده، ودوله، وأهميته االستراتيجية، ونتائج انهيار 
في الحربين تاريخ الدولة العثمانية على العالم العربي، وكذلك أثر الصراعات األوربية على العالم العربي 

العالميتين وما بينهما، كما يتناول أهداف الدول األوربية من غزو العالم العربي ونتائجه، وردود الفعل العربية من 
 حركات التحرر واالستقالل، وأخيًرا جامعة الدول العربية: نشأتها، وتكوينها، وأجهزتها، ودورها.

39 

 تاريخ الدولة العثمانية 1023402-2 2 1024406-2 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر

يتناول هذا المقرر تاريخ أوربا منذ عصر الثورة الفرنسية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، فيتناول أسباب 
الثورة الفرنسية وقيامها وأهم أحداثها والموقف األوربي منها، وظهور نابليون حتى سقوطه، ثم يتناول عهد 

وأهم مقررات هذه المؤتمرات، ثم يتناول الوحدتين اإليطالية واأللمانية، والوضع السياسي في أوربا المؤتمرات، 
أواخر القرن التاسع عشر وسياسة التحالفات الدولية، والتي امتدت إلى السنوات األولى من القرن العشرين، 

الحرب، واألسباب التي أدت إلى اندالع  واألزمات التي أدت إلى اندالع الحرب العالمية األولى، وتسويات ما بعد
 الحرب العالمية الثانية، وأهم القوى البارزة فيها، ونتائجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

40 

 1024406-2 2 1024407-2 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر
تاريخ أوربا الحديث 

 والمعاصر

وأقاليمها المختلفة، وأهميتها في التاريخ الحديث، واالهتمام األوربي بها،  يتناول هذا المقرر التعريف بقارة آسيا،
والدولة اإلسالمية في الهند، واستعمار بريطانيا للهند، وحركة المقاومة الوطنية في الهند ضد االستعمار حتى 

خ اليابان والصين االستقالل، وتقسيم الهند، وظهور باكستان وبنجالديش، ومشكلة كشمير، ويعرض بإيجاز لتاري
ومحاوالت التدخل األمريكي في المنطقة، واألوضاع السياسية في دول المنطقة مثل إندونيسيا وماليزيا والهند 

 وإيران وغيرها، وكذلك االتحاد السوفيتي، وأهم المنظمات الدولية في آسيا.

41 

 1024406-2 2 1024408-2 تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر
الحديث تاريخ أوربا 

 والمعاصر

يتناول هذا المقرر التعريف بقارة إفريقيا، وأقاليمها المختلفة، والتكالب االستعماري على  إفريقيا غير العربية، 
ويشمل دوافع االستعمار  للقارة االفريقية والمخططات الممهدة الحتالل، والخريطة االستعمارية في إفريقيا، 

وإفريقيا  أثناء  الحرب  العالمية األولى، وموقف مؤتمر الصلح وعصبة االمم من  وانظمة الحكم االستعماري،
المستعمرات اإلفريقية، والحركات الوطنية في إفريقيا وتشمل االحزاب والشخصيات والمنظمات والمؤتمرات 

فريقية، وتطور والنقابات العمالية وغيرها من القوى المشاركة في الحركة الوطنية، واستقالل المستعمرات اال
 حركة الوحدة اإلفريقية.

42 

المسلمون والغزو األوربي في 
 العصر الحديث

 تاريخ الحروب الصليبية 2-1023217 2 2-1024409

يتناول هذا المقرر أحوال البالد اإلسالمية أثناء الغزو البرتغالي واإلسباني، وتحويل طرق التجارة العالمية البحرية 
العربية إلى رأس الرجاء الصالح. والحملة الفرنسية على الشرق العربي، ثم التدخل األوربي في شؤون من البحار 

البالد اإلسالمية والعربية، وموقف تاريخ الدولة العثمانية من ذلك مع عرض لالتفاقيات التي أدت إلى تقسيم البالد 
سبانيا، وإيجاد الكيان الصهيوني، وردود الفعل العربية اإلسالمية في آسيا وإفريقيا بين إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإ

واإلسالمية حتى استقالل دولهم، والمطالبة باسترداد بيت المقدس وإقامة الدولة الفلسطينية، وظهور المنظمات 
 العربية واإلسالمية لتوحيد دولهم وربطها بالمنظمات الدولية.

43 
تاريخ العالم اإلسالمي الحديث 

 والمعاصر
 تاريخ الدولة العثمانية 2-1026402 2 2-1024410
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يتناول هذا المقرر مفهوم تاريخ العالم اإلسالمي الحديث، وميزان العالم اإلسالمي في الميزان االستراتيجي الدولي، 
الكثافة السكانية والواقع الذي يعيشه العالم اإلسالمي، وأسباب ذلك داخليًا وخارجيًا، وأبرز الدول اإلسالمية ذات 

المسلمة، ودور الدول اإلسالمية في الدفاع عن قضايا العالم اإلسالمي، وأخيًرا المنظمات اإلسالمية ودورها في 
 تدعيم الروابط بين مختلف دول العالم اإلسالمي.

44 

 1024403-2 2 1024411-2 تاريخ المملكة العربية السعودية
تاريخ الدعوة اإلصالحية 

السعودية في والدولة 
 دوريها

م، 1901هـ/  1319مولده ونشأته، واسترداده للرياض عام  –يتناول المقرر التعريف بالمؤسس الملك عبد العزيز 
ومسيرة توحيد المملكة على يديه )رحمه هللا(، وعالقته بالقوى المحيطة، وبناء عالقات دولية مع العالم، ومشاركته 

والتي نشأت بعد الحربين األولى والثانية كأحد المؤسسين لها، ثم الحديث عن مسيرة اإلصالح في المنظمات الدولية 
 وتطوير مرافق الدولة في عهده وعهد أبنائه من بعده.

45 

 1024406-2 2 1024412-2 تاريخ األمريكتين
تاريخ أوربا الحديث 

 والمعاصر

األمىريكتين ودوافعهىا. التوسىع األوروبىي فىي األمىريكتين ونتائجىه. ثىم حىرب يتناول المقرر الكشوف الجغرافية فىي 
االسىىتقالل االمريكيىىة وقيىىام وأثرهىىا علىىى أمريكىىا الالتينيىىة. وظهىىور حركىىات المقاومىىة والحركىىات التحرريىىة فىىي 

هىىا. موقىىف مسىىتعمرات أمريكىىا الالتينيىىة. وسياسىىة العزلىىة األمريكيىىة ومبىىدأ مىىونرو ونتائجىىه. الحىىرب األهليىىة ونتائج
األمريكتين من السياسات األوروبية منذ الثورة الفرنسىية. وموقىف األمىريكتين مىن الحىرب العالميىة األولىى. ونتىائج 
الحرب على األمريكتين ودور الواليات المتحدة األمريكية بعد انتهىاء الحىرب مىن خىالل دورهىا فىي مىؤتمر الصىلح 

ين ودورهما على مسرح السياسة الدولية منذ إنشاء عصبة األمم وعصبة األمم. والتطورات التي حدثت في األمريكت
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ومىوقفهم مىن الشىيوعية والنازيىة والفاشىية والحركىات الثوريىة العالميىة والحىرب 

 العالمية الثانية.

46 

 2 1024413-2 األقليات اإلسالمية في العالم
  

مفهىىوم األقليىىىة، وكيىىف ظهىىىرت األقليىىات اإلسىىالمية، وتوزيعهىىىا فىىي مختلىىىف قىىارات العىىىالم، يتنىىاول هىىذا المقىىىرر 
مىىع التركيىىز بصىىفة خاصىىة علىىى المشىىكالت التىىي تعىىاني منهىىا األقليىىات المسىىلمة فىىي الوقىىت الىىراهن فىىي آسىىيا، 
 وإفريقيىىىىا، وأوروبىىىىا، وأمريكىىىىىا، مىىىىع إبىىىىراز جهىىىىىود المنظمىىىىات اإلسىىىىالمية بصىىىىىفة عامىىىىة والمملكىىىىة العربيىىىىىة

 السعودية بصفة خاصة في دعم هذه األقليات.

47 

 المدخل إلى علم التاريخ 1021202-2 2 1021501-2 منهج البحث التاريخي

يتناول هذا المقرر، تعريف منهج البحث التاريخي، وأهميته، والفرق بين المصدر والمرجع والدورية. ويشمل كذلك 
 تعليم الطالب مهارات وتقنيات البحث العلمي وتطبيقها، مع إلمامة بقواعد تحقيق المخطوطات، والنقد التاريخي.

48 

قاعة بحث في التاريخ 
 والحضارة

 منهج البحث التاريخي 2-1022205 2 1024503 -2

التىي تعلمهىا الطىالب  التىاريخي مهىارات وتقنيىات البحىث العلمىي يعنى هذا المقرر بالناحية التطبيقية العمليىة لتطبيىق
مشروع بحثي تاريخي من خالل المصىادر  بإنجازالطالب  يقومخالل دراستهم لمقرر منهج البحث التاريخي، بحيث 

 . ، ثم إعداده بإشراف أستاذ المقرر وفق مراحل موزعة على أسابيع الدراسةوالزيارات الميدانيةوالمراجع 

49 

نصوص تاريخية باللغة 
 اإلنجليزية

2-1024504 2 
  

يشىىتمل هىىذا المقىىرر علىىى مجموعىىة مىىن النصىىوص التاريخيىىة المختىىارة مىىن الوثىىائق والمراجىىع التاريخيىىة المختلفىىة، 
باللغة اإلنجليزية، بهدف تمكىين الطالىب مىن التعىرف علىى أهىم المصىطلحات التاريخيىة باللغىة اإلنجليزيىة المنشورة 

 نطقًا وكتابة وكيفية استخدامها داخل النص التاريخي.

50 

 منهج البحث التاريخي 1021501-2 2 1022502-2 البحث عن اآلثار اإلسالمية

يعنى هذا المقرر بدراسة نشأة علم اآلثار اإلسالمية والعلوم المساعدة لعلم اآلثار ومواقع آثىار شىبه الجزيىرة العربيىة 
في العصر اإلسالمي. ودراسة أعمال المسح األثري وأهميته وأهدافه ومتطلباته وأنواعىه ومناهجىه المختفىة أسىاليب 

عمىال الحفىر والتنقيىب فىي أطىالل المىدن الدارسىة والتنقيىب فىي الكشف عن األثار، وطرق ومناهج الحفر األثري وأ
المباني القائمة بعثات التنقيب والمعدات الالزمة للتنقيب التسجيل الوصفي والفوتىوغرافي نقىل التحىف وتسىليمها إلىى 
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 الجهات المختصة التقرير المبدئي والنشر العلمي.

 


