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 قسم التاريخ ... سيرة ومسيرة

مكة المكرمة مهد اإلسالم، موطن التوحيد، ومنطلق الدعوة اإلسالمية، منها خرج نور العلم إلى شتى بقاع في 
المعمورة، وكان لها مكانتها التي ال تبارى، وحظيت بمكانة خاصة لدى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 

بإنشاء كلية الشريعة لتكون نواة للتعليم الجامعي هـ 1369في عام سعود رحمه اهلل؛ فكان من مظاهر رعايته لها أن أمر 
 في المملكة العربية السعودية.

ولما تمثله دراسة التاريخ من أهمية كبيرة في دراسة التاريخ اإلسالمي واستلهام العبر، والوقوف على أمجاد األمة 
 في اإلسالمية والحضارة التاريخ قسم أنشئالء؛ اإلسالمية، ودورها في بناء الشخصية الوطنية، وتعميق قيم االنتماء والو 

 .العربية واللغة الشريعة قسمي بعد اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية في الثالث القسم ليصبح هـ1385/1386 عام

شهدت مسيرة قسم التاريخ مجموعة من التغيرات وأعمال التطوير اقتضها متطلبات العصر، والسعي الدائم نحو وقد 
 عام وفي القسم، في للدراسة للطالبات االنتساب باب تحف   هـ9138/0139 عام ؛ ومع بدايةالعلمي واألكاديمي التميز
 .االنتظام باب لهن فتح هـ1391
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، (اإلسـالمية والـنظم الحضـارة قسـم) باسـم مسـتقاًل  قسًما علوج   الحضارة، تخصص صلف   هـ5139/6139 عام فيو 
 والـنظم الحضـارة قسـم دمـ  تـم هـ1421/1422 عام فيوالحضارية(، و  العليا الدراسات) قسم فتح تم هـ 1403 عاموفي 

 (.اإلسالمية والحضارة التاريخ قسم) وهو األول، اسمه لقسمل وأعيد اإلسالمي، التاريخ قسم مع اإلسالمية

 سماال وأصبح اإلسالمي، التاريخ قسم مع والحضارية التاريخية العليا الدراسات قسم م    تم هـ1431 عام فيوأخيًرا 
 .(التاريخ قسم) لقسمل الحالي
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 األهداف -الرسالة  –القيم  –الرؤية 

 الرؤية: 

 التميز األكاديمي والبحثي واالرتقاء بالمعرفة في التاريخ والحضارة.

 القيم:

 الجودة -الثقة  –المهنية  –المصداقية  –الشفافية  –النزاهة  –االنتماء 

 :الرسالة

براز تاريخ مكة المكرمة وحضارتها.برام  أكاديمية ومهنية، للنهوض بالدراسات التاريخية والحضاريةتقديم    ، وا 

 :األهداف 

 .، للعمل في التعليم ومؤسسات الدولة المختلفةفي التاريخ والحضارة كوادر متخصصةتخري   -1
 .والحضارةفي مجال التاريخ بالجامعات سد النقص في كوادر أعضاء هيئة التدريس  -2
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 .والتقنيةومواكبة التطورات العلمية  التاريخية والحضارية،االرتقاء بالمعرفة   -3
 .تأهيل كوادر قائمة على العمل في المجال الدبلوماسي والسياحي، والحفاظ على الموروث الثقافي للمملكة -4
، الستيعاب علم التاريخ المختلفة،المستويات التعليمية و والمهارات في المراحل  والقدرات رفابالمع الدارسينتزويد  -5

 ا.ا ودوليً وعربيً  اومواكبة تطوره محليً 
 ثقافة الحوار اإلنساني والتعامل الحضاري مع اآلخرين من خالل استلهام الدروس والعبر من التاريخ.ترسيخ  -6
 سالمية.تعميق االعتزاز بالتاريخ اإلسالمي والوطني المجيد، والحفاظ على الهوية الوطنية والعربية واإل -7
 .اودوليً ا ل على االعتماد األكاديمي محليً تطبيق معايير الجودة، والحصو -8
 مع المؤسسات والشراكةدعم اإلنتاج العلمي والبحثي واألنشطة العلمية األخرى ألعضاء هيئة التدريس والطالب،   -9

 .المحلية والدولية المهنية
على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية والمهنية، داخل  والدارسين هيئة التدريسأعضاء  تحفيز -10

 .الدولة وخارجها
، وتفعيل الزيارات ، وتشجيع العمل التطوعي، وتنشيط المشاركة المجتمعيةتشجيع األنشطة الالمنهجية ودعمها  -11

 .الميدانية
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 الهيكل اإلداري لقسم التاريخ
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 مهام القسم:
، ووضع التوصيفات الالزمة لها وفق مجلس الكليةعلى  المقررة الدراسة والمناهج والكتب المراجع خططاقتراح  -1

 النماذج المعتمدة.
 ين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم.يتع اقتراح -2
عمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس وتوزيع المحاضرات والتمرينات واألدراسة مشروعات البحوث العلمية  -3

 معيدين.والهيئة المعاونة من المحاضرين وال
 وتدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه. ،تنظيم أعمال القسم وتنسيقها -4

 :، ومنها، وفق متطلبات العملالقسم مجموعة من اللجان العلمية واإلداريةمجلس عن وينبثق 

 القديم. اللجنة العلمية لتخصص التاريخ -
 اللجنة العلمية لتخصص التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية. -
 اللجنة العلمية لتخصص التاريخ الحديث. -
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اللجنة االستشارية، وتضم مجموعة من األساتذة بالقسم وممثلين عن الجهات ذات العالقة بتخصص التاريخ،  -
 والمستفيدين وأرباب العمل.

 س.لجنة المناهج لبرنامج البكالوريو  -
 المناهج لبرنامج الدراسات العليا.لجنة  -
 لجنة اإلرشاد االجتماعي. –وحدة الجودة، وتنبثق منها عدة لجان، ومنها: لجنة اإلرشاد األكاديمي  -
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 :(والحضارة اإلسالمية)رؤساء قسم التاريخ 
 الفترة االسم م

 إلى من
 قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية

 هـ1390 1388 الدكتور علي أبا الحسين 1
 هـ1392 1390 الدكتور طاهر العميد 2
 هـ1395 1392 الدكتور محمد أنور شكري 3
 هـ1397 1395 الدكتور عبد اللطيف بن عبد اهلل بن دهيش 4

 قسم التاريخ اإلسالمي
 هـ1399   1397 الدكتور فايز بكر الصواف 1
 هـ1403   1401 الدكتور محمد حسين ربيع 2
 هـ1407 1403 يوسف بن علي الثقفيالدكتور  3
 هـ1411  1407 الدكتور فواز بن علي الدهاس 4
 هـ1415   1411 الدكتور مسفر بن سالم الغامدي 5
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 هـ1416  1415 الدكتور سعد بن عبد اهلل البشري 6
 هـ1421 1416 الدكتور رشاد بن محمود بغدادي 7

 قسم الحضارة والنظم اإلسالمية
 هـ1398 1397 سعيد الصديقي الدكتور محمد 1
 هـ1406 1398 الدكتور عبد الرحمن فهمي محمد 2
 هـ1408 1406 الدكتور ضيف اهلل بن يحيى الزهراني 3
 هـ1413 1408 الدكتور محمد بن فهد الفعر 4
 هـ1418 1413 الدكتور عبد العزيز بن عبد اهلل السلومي 5
 هـ1421  1418 الدكتور علي بن محمد الزهراني 6

 قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية )التاريخ حالًيا(

 هـ1425  1421 الدكتور رشاد بن محمود بغدادي 1

 هـ1428  1425 الدكتور عبد اهلل بن حسين الشنبري 2

 هـ1434  1428 الدكتور طالل بن شرف البركاتي 3

 هـ1436  1434 الدكتور خالد بن محمد الغيث 4
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 هـ1439  1437 بن عطية اهلل السلمي الدكتور إبراهيم 5

 )حتى اآلن(هـ1440 هـ 1439 الدكتور عبد اهلل محمد علي حيدر 6
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 رؤساء قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية
 الفترة االسم م

 إلى من
 هـ1405 1403 الدكتور عبد اللطيف بن عبد اهلل بن دهيش 1
 هـ1409 1405 الدكتور إبراهيم نجيب عوض 2
 هـ1411 1409 الدكتور عبد اللطيف بن عبد اهلل بن دهيش 3
 هـ1413 1411 الدكتور يوسف بن علي الثقفي 4
 هـ1415 1413 الدكتور ضيف اهلل بن يحيى الزهراني 5
 هـ1418 1416 الدكتور سعد بن عبد اهلل البشري 6
 هـ1420 1418 الدكتور يوسف بن علي الثقفي 7
 هـ1424 1420 اهلل بن يحيى الزهرانيالدكتور ضيف  8
 هـ1428 1424 الدكتور عبد اهلل بن سعيد الغامدي 9

 هـ1432 1428 الدكتور عبد اهلل بن حسين الشنبري 10
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 بيان بأسماء الوكيالت الالتي تم تكليفهن برئاسة قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية
 الفترة االسم م

 إلى من
 اإلسالميقسم التاريخ 

 هـ1407 هـ1400 سعادة الدكتورة فوزية بنت إبراهيم حسين مطر 1
 هـ1413 هـ1407 سعادة الدكتورة سعاد بنت إبراهيم محمد الحسن 2
 هـ1414 هـ1413 سعادة الدكتورة نوال بنت حمزة الصيرفي 3
 هـ1418 هـ1414 سعادة الدكتورة آمنة بنت حسين جالل 4
 هـ1419 هـ1418 بنت إبراهيم حسين مطر سعادة الدكتورة فوزية 5

 قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية
 هـ 1420 هـ1419 سعادة األستاذة الدكتورة أميرة بنت علي وصفي مداح 6
 هـ1421 هـ1420 سعادة األستاذة الدكتورة وفاء بنت عبد اهلل المزروع 7
 هـ1423 هـ1421 سعادة الدكتورة لمياء بنت أحمد عبد اهلل شافعي 8
 هـ1434 هـ1423 سعادة الدكتورة آمنة بنت حسين جالل 9

 هـ1438 هـ1434 سعادة الدكتورة حياة مناور الرشيدي 10
 اآلن( )حتىهـ 1440 هـ1438 سعادة األستاذة الدكتورة سعدية سعيد البيشي 11
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 التعليمية بالقسم:و هيئة التدريس الأعضاء 
قسم التاريخ على مدى رحلته العلمية مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون مختلف التخصصات  ضم  

 علمية الحالية:تالهيئة البأعضاء هيئة التدريس و  التاريخية والحضارية، وفيما يلي بيان
 :)شطر الطالب(والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس  -

 

 الجنسية االسم
المرتبة 
 العلمية

 الجامعة التي تخرج فيها التخصص الدقيق التخصص العام

التاريخ الحديث  التاريخ  أستاذ  سعودي  د. عبد اللطيف عبد اهلل عمر بن دهيش
 والمعاصر

 بريطانيا -ليدز جامعة 

 جامعة أم القرى التاريخ إسالمي والوسيط التاريخ والحضارة  أستاذ  سعودي  د. عبد اهلل بن سعيد الغامدي
 جامعة أم القرى التاريخ القديم    التاريخ والحضارة  أستاذ سعودي  أ.د. عبد المعطي بن محمد سمسم

 جامعة أم القرى اآلثار الحضارة اإلسالمية أستاذ سعودي  أ.د. عدنان فايز الشريف

التاريخ الحديث  التاريخ  أستاذ  سعودي  عمر سالم عمر بابكور
 والمعاصر

 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى النظم اإلسالمية الحضارة والنظم أستاذ سعودي  أ.د. سليمان بن صالح كمال
 جامعة أم القرى صدر اإلسالم التاريخ اإلسالمي أستاذ  سعودي د. فوزي محمد ساعاتي

 جامعة أم القرى تاريخ العلوم التاريخ والحضارة  أستاذ يسعود د. مريزن سعيد عسيري
 جامعة أم القرى التاريخ الحديث التاريخ أستاذ سعودي  الحي رضوانأ.د. نبيل عبد 
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 الجنسية االسم
المرتبة 
 العلمية

 الجامعة التي تخرج فيها التخصص الدقيق التخصص العام

 جامعة والية ميتشجن التاريخ الحديث التاريخ أستاذ سعودي  أ.د. يوسف علي راع الثقفي

 جامعة أم القرى تاريخ الحرمين الشريفين التاريخ اإلسالمي  أستاذ سعودي  بندر محمد رشيد الهمزاني د.
 جامعة أم القرى حضارة وعمارة إسالمية التاريخ اإلسالمي أستاذ  سعودي  العزيز شافعيأ.د. حسين عبد 

 جامعة أم القرى تاريخ قديم التاريخ أستاذ  سعودي  أ.د. رشاد محمود بغدادي
 جامعة أم القرى األندلس التاريخ اإلسالمي أستاذ  سعودي  أ.د. سعد عبد اهلل البشري
 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ أستاذ  سعودي  أ.د. سعد بن موسى الموسى
 جامعة أم القرى التاريخ االقتصادي الحضارة اإلسالمية أستاذ  سعودي  د. ضيف اهلل يحيى الزهراني

 جامعة أم القرى النظم اإلسالمية التاريخ اإلسالمي أستاذ  سعودي د. طالل جميل الرفاعي
الحضارة والنظم  أستاذ  سعودي د. عادل بن محمد نور غباشي 

 اإلسالمية
 جامعة أم القرى اآلثار اإلسالمية )عمارة(

حديث ال إفريقيا تاريخ التاريخ الحديث أستاذ مصري دإبراهيم جالل أحمأ.د. 
 معاصرالو 

 عين شمسجامعة 

 الخرطومجامعة  اإلسالمي التاريخ التاريخ أستاذ  سوداني أ.د. الريح حمد النيل الليث
 جامعة اإلسكندرية التاريخ القديم    التاريخ  أستاذ  يمني أ.د. عارف إسماعيل المخالفي
التاريخ الحديث  التاريخ  أستاذ   مصري د. عبد الحكيم عامر الطحاوي

 والمعاصر
 جامعة اإلسكندرية
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 الجنسية االسم
المرتبة 
 العلمية

 الجامعة التي تخرج فيها التخصص الدقيق التخصص العام

 القاهرةجامعة  النقود اإلسالمية إسالميةاآلثار  مشارك أستاذ  مصري د. أحمد محمد يوسف عبد القادر
 جامعة أم القرى المغرب واألندلس التاريخ اإلسالمي مشارك أستاذ سعودي د. إبراهيم عطية اهلل السلمي

مصر والشرق تاريخ  القديمتاريخ ال مشارك أستاذ مصري إبراهيم محمد بيومي مهراند. 
 األدنى القديم

 عين شمسجامعة 

 الدين عباس محمد الحزوري مد. حسا
 

 دمشقجامعة  األيوبي والمملوكي التاريخ اإلسالمي مشارك أستاذ  سوري

 جامعة أم القرى الحضارة اإلسالمية التاريخ والحضارة أستاذ مشارك سعودي  د. طالل بن شرف بن عبد اهلل البركاتي
اعداد التاريخ مع  أستاذ مشارك سعودي  طالل سعود محمد الدعجانيد. 

 تربوي
 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي

الحضارة والنظم  التاريخ والحضارة أستاذ مشارك سعودي  د. عبد العزيز بن عبد اهلل السلومي
 اإلسالمية

 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ أستاذ مشارك سعودي  د. عبد اهلل حسين عبد الملك الشريف
 جامعة أم القرى تاريخ المغرب واألندلس التاريخ اإلسالمي أستاذ مشارك سعودي  اهلل بن محمد علي حيدر د. عبد

تاريخ الحجاز والحرمين  التاريخ الحديث  أستاذ مشارك مصري د. عبد المنعم عبد الرحمن عبد المجيد
 الشريفين

 األزهرجامعة 

 جامعة القرى النظم اإلسالمية الحضارة والنظم أستاذ مشارك سعودي  د. علي محمد الزهراني
 الزقازيقجامعة  التاريخ الوسيط التاريخ أستاذ مشارك مصري د. عمرو عبد العزيز منير
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 الجنسية االسم
المرتبة 
 العلمية

 الجامعة التي تخرج فيها التخصص الدقيق التخصص العام

 بريطانيا -إكستر جامعة  تاريخ الجزيرة العربية التاريخ اإلسالمي أستاذ مشارك سعودي  د. فواز بن علي جنيدب الدهاس
 جامعة القرى التاريخ الحديث التاريخ أستاذ مشارك سعودي  د. فهد بن عتيق المالكي

تاريخ صدر االسالم  التاريخ أستاذ مشارك سعودي د. محمد بن صامل السلمي
 ومناهج البحث

 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى تاريخ العمارة اإلسالمية التاريخ والحضارة  أستاذ مشارك سعودي  د. محمد بن هزاع الشهري 
 جامعة أم القرى العصور الوسطى التاريخ اإلسالمي أستاذ مشارك سعودي  مسفر سالم الغامديد. 

 األزهرجامعة  التاريخ الوسيط التاريخ اإلسالمي أستاذ مشارك سعودي  د. هشام عطية السيسي
 القرىجامعة أم  التاريخ القديم التاريخ أستاذ مساعد سعودي  د. خالد عبد اهلل حسن آل زيد الشريف

 جامعة أم القرى التاريخ القديم التاريخ أستاذ مساعد سعودي  د. سلطان أحمد الغامدي
 جامعة أم القرى تاريخ صدر اإلسالم التاريخ أستاذ مساعد سعودي  د. عبد الباسط جابر مدخلي

 جامعة أم القرى اإلسالمتاريخ صدر  التاريخ أستاذ مساعد سعودي  د. عبد الرحمن حسين عبد الرحمن أبو الخيور
 جامعة أم القرى صدر اإلسالم التاريخ اإلسالمي أستاذ مساعد سعودي  د. وليد هليل المطيري

 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ محاضر سعودي  سفر عبدالرحمن الحوالي معبد الرحي
 جامعة أم القرى اإلسالميالتاريخ  التاريخ معيد سعودي  حمزة بن اليدالي محمد الشنقيطي

 جامعة أم القرى القديمالتاريخ  التاريخ معيد سعودي  عبد اهلل عواد الحهني
 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ معيد سعودي  محمد خضر أحمد الراجحي 

 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ معيد سعودي  ليالمفضعبد الرحمن عايد 
 جامعة أم القرى الحديثالتاريخ  التاريخ معيد سعودي  دخيل عويد الصاعديمحمد 
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 )شطر الطالبات(:والهيئة التعليمية هيئة التدريس  عضوات -

 

 االسم
 التخصص الدقيق التخصص العام المرتبة العلمية الجنسية

الجامعة التي تخرج 
 فيها

 جامعة أم القرى معاصرالحديث و التاريخ ال والحضارة تاريخ ال أستاذ سعودية أ.د. أميرة بنت علي مداح
 جامعة أم القرى تاريخ األندلس اإلسالميتاريخ ال أستاذ سعودية أ.د. وفاء عبد اهلل سليمان المزروع
 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي والوسيط والحضارة تاريخ ال أستاذ سعودية أ.د.لمياء أحمد عبد اهلل شافعي

 جامعة أم القرى معاصرالحديث و التاريخ ال والحضارة تاريخ ال أستاذ سعودية سعيد علي البيشيأ.د.سعدية 
 جامعة أم القرى اإلسالميتاريخ ال والحضارة تاريخ ال أستاذ سعودية أ.د.نوال طالل عبد اهلل الشريف
 جامعة أم القرى معاصرالحديث و التاريخ ال والحضارة تاريخ ال أستاذ سعودية أ.د. تركية حمد ناصر الجار اهلل
 جامعة أم القرى اإلسالميتاريخ ال تاريخال أستاذ مشارك سعودية د. أمنة حسين محمد علي جالل
 جامعة أم القرى التاريخ القديم التاريخ أستاذ مشارك سعودية د. نجوى محمد محمد إكرام
 جامعة أم القرى التاريخ الحديث تاريخال أستاذ مشارك سعودية د. أحالم علي أحمد أبو قايد
 جامعة أم القرى التاريخ الحديث تاريخال أستاذ مشارك سعودية د. حياة مناور فرحان الرشيدي
 جامعة أم القرى تاريخ الرحالت الحجازية التاريخ الحديث أستاذ مشارك سعودية د. عواطف محمد يوسف نواب
 جامعة أم القرى التاريخ الحديث التاريخ مشارك أستاذ سعودية د. نعيمة عبد اهلل عمر بن دهيش

د. راجية إسماعيل أبو زيد 
 إسماعيل

 جامعة عين شمس التاريخ الحديث والمعاصر التاريخ أستاذ مشارك مصرية

 جامعة أم القرىالتاريخ اإلسالمي )السيرة  التاريخ أستاذ مساعد سعودية د. أمل عبيد عواض الثبيتي



21 
 

 النبوية(
مبطي حامد المسعودي د. جميلة 

 الهذلي
التاريخ اإلسالمي  التاريخ أستاذ مساعد سعودية

 )األندلس(
 جامعة أم القرى

 جامعة أم القرى التاريخ الحديث والمعاصر التاريخ أستاذ مساعد سعودية د. حنان عبيد عبد اهلل الجدعاني
 جامعة أم القرى التاريخ الحديث التاريخ والحضارة  أستاذ مساعد سعودية د. سحر علي محمد دعدع

 جامعة أم القرى التاريخ الحديث التاريخ أستاذ مساعد سعودية د. سمية محمد بكر عثمان حمودة
 جامعة أم القرى المغرب واألندلس تاريخ إسالمي أستاذ مساعد سعودية د. فوزية محمد عبد الحميد نوح
 جامعة أم القرى الحضارة والنظم اإلسالمية التاريخ والحضارة  أستاذ مساعد سعودية د. هدى جبير جابر السفياني
 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ أستاذ مساعد سعودية د. هدى محمد سعيد السندي
 جامعة أم القرى التاريخ الحديث والمعاصر التاريخ أستاذ مساعد سعودية د. هيلة سعد محمد السليمي

حميد د. إيمان دخيل اهلل 
 العصيمي

 جامعة أم القرى حضارة األندلس التاريخ أستاذ مساعد سعودية

 جامعة أم القرى تاريخ وحضارة    التاريخ إسالمي  محاضر سعودية أ.سميرة سالم مسعود السعيدي
 جامعة أم القرى )األندلس(التاريخ اإلسالمي التاريخ محاضر سعودية أ.فاطمة محمد سليمان اليحيا

عبد الرحمن دسمان أ.فوزية 
 القرشي

 جامعة أم القرى التاريخ القديم التاريخ محاضر سعودية

 مبتعثه التاريخ الحديث والمعاصر التاريخ محاضر سعودية أ.نجود قالط عماش الفقير
 جامعة أم القرى التاريخ الحديث والمعاصر التاريخ محاضر سعودية أ.مشاعل ماجد عمر البقمي
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 جامعة أم القرى التاريخ الحديث والمعاصر التاريخ محاضر سعودية عقار أ.هدى علي يحيى أبو
 جامعة أم القرى الحضارة اإلسالمية التاريخ محاضر سعودية أ.حنين طالل شرف البركاتي
 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ محاضر سعودية أ.سميرة صقر غميض اليزيدي

 كلية التربية بالمدينة المنورة التاريخ اإلسالمي التاريخ معيد سعودية أ.حنان عبد الباقي سليم الجهني
 جامعة أم القرى الحضارة اإلسالمية التاريخ والحضارة  معيد سعودية أ.غدير سعيد عبد اإلله خصفيان
 جامعة أم القرى الحضارة اإلسالمية التاريخ معيد سعودية أ.أشواق محمد صالح القرشي

 جامعة أم القرى الحضارة اإلسالمية التاريخ معيد سعودية الشريف أ.سحر رضوان محمد
 جامعة أم القرى التاريخ اإلسالمي التاريخ والحضارة  معيد سعودية أ.أمل وصل وصل اهلل الردادي
 جامعة أم القرى التاريخ الوسيط التاريخ اإلسالمي معيد سعودية أ. مرام عيضة سلطان الحارثي

الحضارة  التاريخ معيد سعودية عواجي الساعديأ.جواهر عمار 
 )اقتصاد(سالميةاإل

 جامعة أم القرى

 جامعة طيبة التاريخ الحديث التاريخ معيد سعودية أ.هند علي المزيني
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 في قسم التاريخ البرام  الدراسية
 
 

 :برنامجين، همايقدم قسم التاريخ 
 برنام  البكالوريوس. -
 وتشمل:برام  الدراسات العليا،  -

 الماجستير.برنام   
   الدكتوراه.برنام 
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 برنام  بكالوريوس التاريخ
( 59( في شطر الطالب، ويعادلها توصية )19كانت الخطة الدراسية المطبقة في برنام  البكالوريوس هي توصية )

لسـعي نحـو التميـز مـن ا 2030ومـا تقتضـيه رؤيـة  بشطر الطالبات، وفي إطار سعي القسم للجـودة واالعتمـاد األكـاديمي
قام قسم التاريخ ممثاًل في لجنة المناه  بتحديث الخطة، وتم إقرار  والتجديد، ومواكبة مخرجات القسم لحاجة سوق العمل،

هـ(، كما صدر قرار معـالي 1439/1440التعديل الجديد ليبدأ تطبيقها ابتداًء من الفصل الدراسي األول من العام الحالي )
بمعادلة وتوحيد الخطط الدراسية وابتداء مـن الفصـل الدراسـي  هـ8/1/1440بتاريخ  4002000253رقم    مدير الجامعة

 .هـ(1439/1440)الثاني من العام 
 

 (39الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس )توصية وفيما يلي بيان بمقررات 

 

 مقررات التخصص: -1
  :ساعات(: 10) محور التاريخ القديمالمحور األول 

 رقم المقرر عنوان المقرر م

 1021101-2 تاريخ الشرق القديم 1

 1021102-2 تاريخ الجزيرة العربية القديم 2

 1022103-2 حضارة العرب في العصور القديمة 3

 1022104-2 تاريخ إيران واإلغريق والرومان 4

 1022105-2 تاريخ إفريقيا القديم 5
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  :ساعة(: 38) والوسيطمحور التاريخ اإلسالمي المحور الثاني 
 رقم المقرر عنوان المقرر م

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

 1021202-2 المدخل إلى علم التاريخ 2

 1021203-2 دراسات في السيرة النبوية 3

 1021204-2 تاريخ عصر الراشدين 4

 1022205-2 تاريخ األنبياء 5

 1022206-2 األمويةتاريخ الدولة  6

 1022207-2 تاريخ الدولة البيزنطية 7

 1022208-2 تاريخ المغرب 8

 1022209-2 تاريخ العصر العباسي األول 9

 1022210-2 أوربا في العصور الوسطىتاريخ  10

 1022211-2 تاريخ الدولتين األيوبية والمملوكية 11

 1022212-2 تاريخ الدويالت في الجزيرة العربية 12

 1023213-2 تاريخ العصر العباسي الثاني 13

 1023214-2 انتشار اإلسالم 14

 1023215-2 تاريخ األندلس 15

 1023216-2 تاريخ الدويالت اإلسالمية 16

 1023217-2 تاريخ الحروب الصليبية 17

 1023218-2 المسلمون والمغول 18

 1024219-2 تاريخ الغزو الفكري واالستشراق 19

 ساعة(: 18) حور الحضارةالمحور الثالث: م 
 رقم المقرر عنوان المقرر م

 1021301-2 معالم الحضارة اإلسالمية 1

 1022302-2 العمارة اإلسالمية 2

 1022303-2 (1) النظم اإلسالمية 3

 1022304-2 الكتابات والنقود اإلسالمية 4
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 1023305-2 الفنون اإلسالمية 5

 1023306-2 الحرمين الشريفينتاريخ وعمارة  6

 1024307-2 مراكز الحضارة اإلسالمية 7

 1024308-2 (2النظم اإلسالمية ) 8

 1024309-2 أثر الحضارة اإلسالمية في أوربا 9

  :ساعة(: 26) محور التاريخ الحديثالمحور الرابع 
 رقم المقرر عنوان المقرر م

 1023401-2 تاريخ أوربا في عصر النهضة 1

 1023402-2 تاريخ الدولة العثمانية 2

 1024403-2 تاريخ الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية في دوريها 3

 1024404-2 القضية الفلسطينية 4

 1024405-2 تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر 5

 1024406-2 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 6

 1024407-2 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 7

 1024408-2 تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر 8

 1024409-2 في العصر الحديث األوربيالمسلمون والغزو  9

 1024410-2 تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر 10

 1024411-2 تاريخ المملكة العربية السعودية 11

 1024412-2 تاريخ األمريكتين 12

 1024413-2 العالماألقليات اإلسالمية في  13

 ( 8المحور الخامس: محور البحث العلمي التاريخي :)ساعات 
 رقم المقرر عنوان المقرر م

 1021501-2 منهج البحث التاريخي 1

 1021502-2 البحث عن اآلثار اإلسالمي 2

 1024503 -2 قاعة بحث في التاريخ والحضارة 3

 1024504-2 نصوص تاريخية باللغة اإلنجليزية 4
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 :المقررات اإلجبارية -2

 المتطلب السابق عدد س رقم المقرر عنوان المقرر م

  2 601110 -2 (1الثقافة اإلسالمية ) 1

 (1الثقافة اإلسالمية ) 2 601201-2 (2الثقافة اإلسالمية ) 2

 (2الثقافة اإلسالمية ) 3 601301-3 (3الثقافة اإلسالمية ) 3

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

  2 501101 -2 اللغة العربية 5

  2 605101 -2 (1القرآن الكريم ) 6

 (1القرآن الكريم ) 2 605201 -2 (2القرآن الكريم ) 7

 (2القرآن الكريم ) 2 605301-2 (3القرآن الكريم ) 8

 (3القرآن الكريم ) 2 605401-2 (4القرآن الكريم ) 9

  2 701101-2 اإلنجليزية اللغة 10

 (21عدد الساعات ) 

 المقررات المساندة: -3
 المتطلب السابق عدد س رقم المقرر عنوان المقرر م
  2 1011240 -2 تاريخ التشريع اإلسالمي 1

 1011240 -2 2 1012141 -2 فقه العبادات 2

 1012141 -2 2 1011242 -2 فقه العبادات 3

  2 603105 -2 العقيدةالمدخل لدراسة  4

 501101 -2 2 5016606 -2 (العربي التحرير) العربية اللغة 5

  2 6021333 -2 إلى علوم الكتاب والسنة  مدخل 6

  2 702247 -2 العربي الوطن جغرافية 7

  2 702449-2 جغرافية المملكة العربية السعودية 8

  2 702224-2 الجغرافيا السياسية 9

 (18) عدد الساعات 
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 توزيع المقررات على المستويات الدراسية

 المستوى األول

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 السيرة النبوية 2-1021201

 

   المدخل إلى علم التاريخ 2-1021202
 (1الثقافة اإلسالمية ) 601110 -2

 (1القرآن الكريم ) 605101 -2
 تاريخ الشرق القديم 2-1021101

 فقه العبادات 101141 -2
 معالم الحضارة اإلسالمية 2-1021301

 اللغة العربية 501101 -2

 تاريخ التشريع اإلسالمي 1011240 -2

 ساعة 18

 المستوى الثاني

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 السيرة النبوية 1021201-2 عصر الراشدين تاريخ 2-1021204
 المدخل إلى علم التاريخ 1021202-2 منهج البحث التاريخي 2-1021501

  تاريخ الجزيرة العربية القديم 2-1021102
 (1الثقافة اإلسالمية ) 601110 -2 (2الثقافة اإلسالمية ) 2-601201

 (1الكريم )القرآن  605101 -2 (2القرآن الكريم ) 605201 -2
   اللغة اإلنجليزية 2-701101

 السيرة النبوية 1021201-2 دراسات في السيرة النبوية 2-1021203
   المدخل لدراسة العقيدة 603105 -2

 ساعة 16

 المستوى الثالث
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 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 تاريخ عصر الراشدين 1021204-2 تاريخ الدولة األموية 2-1022206
 تاريخ الشرق القديم 1021101-2 اإلغريق والرومانوتاريخ إيران  2-1022104

 تاريخ الدولة البيزنطية 2-1022207

 جغرافية الوطن العربي 702247 -2 

 إلى علوم الكتاب والسنة  مدخل 6021333 -2
 النبويةالسيرة  1021201-2 تاريخ األنبياء 2-1022205
 تاريخ الجزيرة العربية القديم 1021102-2 حضارة العرب في العصور القديمة 2-1022103

   العمارة اإلسالمية 2-1022302

 منهج البحث التاريخي 1021501-2 البحث عن اآلثار اإلسالمية 2-1021502

 ساعة 18
 المستوى الرابع

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 تاريخ الدولة األموية 1022206-2 تاريخ العصر العباسي األول 2-1022209

 تاريخ الدولة األموية 1022206-2 تاريخ المغرب 2-1022208
 تاريخ إيران واإلغريق والرومان 1022104-2 أوربا في العصور الوسطىتاريخ  2-1022210

  (1) النظم اإلسالمية 2-1022303
 فقه العبادات 101141 -2 فقه العبادات 101142 -2

 الكتابات والنقود اإلسالمية 2-1022304
 

 تاريخ الدويالت في الجزيرة العربية 2-1022212

 تاريخ إيران اإلغريق والرومان 1022104-2 تاريخ إفريقيا القديم 2-1022105
   تاريخ الدولتين األيوبية والمملوكية 2-1022211

 ساعة 18

 المستوى الخامس

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 تاريخ العصر العباسي األول 1022209-2 تاريخ العصر العباسي الثاني 2-1023213
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 (2الثقافة اإلسالمية ) 601201-2 (3الثقافة اإلسالمية ) 3-601301
 (2القرآن الكريم ) 605201 -2 (3القرآن الكريم ) 2-605301

 تاريخ وعمارة الحرمين الشريفين 2-1023306
 الفنون اإلسالمية 2-1023305 

 اللغة العربية )التحرير العربي( 5016606 -2
 تاريخ العصر العباسي األول 1022209-2 انتشار اإلسالم 2-1023214

 تاريخ المغرب 1022208-2 تاريخ األندلس 2-1023215

 ساعة 17

 المستوى السادس

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر الرقم
 تاريخ العصر العباسي الثاني 1023213-2 تاريخ الدولة العثمانية 2-1023402

 أوربا في العصور الوسطىتاريخ  1022210-2 تاريخ الحروب الصليبية 2-1023217
 تاريخ العصر العباسي الثاني 1023213-2 المسلمون والمغول 2-1023218

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

  تاريخ الدويالت اإلسالمية 2-1023216

 (3الثقافة اإلسالمية ) 601301-3 (4الثقافة اإلسالمية ) 2-601401
 مراكز الحضارة اإلسالمية 2-1023307

 
 جغرافية المملكة العربية السعودية 2-702449
 (3القرآن الكريم ) 605301-2 (4القرآن الكريم ) 2-605401

 ساعة 18
 المستوى السابع

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 تاريخ الدولة العثمانية 1023402-2 تاريخ الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية في دوريها 2-1024403
  تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر 2-1024405

 منهج البحث التاريخي 1021501-2 قاعة بحث في التاريخ والحضارة 1024503 -2
  تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر 2-1024408

 تاريخ الدولة العثمانية 1023402-2 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 2-1024406
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 (1النظم اإلسالمية ) 1022303-2 (2النظم اإلسالمية ) 2-1024308
  تاريخ آسيا الحديث والمعاصر 2-1024407

 القضية الفلسطينية 2-1024404
 

 تاريخ الغزو الفكري واالستشراق 2-1024219

 ساعة 18

 المستوى الثامن

 عنوان المقرر رقم المقرر
 المتطلب السابق

 عنوان المقرر  الرقم
 الجغرافيا السياسية 2-702224

 األقليات اإلسالمية في العالم 2-1024413 

 نصوص تاريخية باللغة اإلنجليزية 2-1024504
 تاريخ الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية في دوريها 1024403-2 تاريخ المملكة العربية السعودية 2-1024411

 اإلسالمية في أورباأثر الحضارة  2-1024309
 

 تاريخ األمريكتين 2-1024412

 تاريخ الدولة العثمانية 1023402-2 تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر 2-1024410

 تاريخ الحروب الصليبية 1023217-2 في العصر الحديث األوربيالمسلمون والغزو  2-1024409

 ساعة 16  
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 برنام  الدراسات العليا
 مرحلة الماجستير -

 (112699ساعة / الرسالة ) 50 –( 19والحضارة )التوصية التاريخ 
  20( المسجلة في الدراسات العليا لتشمل التوصيات )102005تتعدد الخطط الدراسية لتخصص التاريخ والحضارة )

( الدراســات العليــا التاريخيــة والحضــارية، فضــاًل عــن التوصــيات 61 - 60 – 20 – 19( و )99 – 90 – 59 –
 بريدة(. 59 -19)

 الدكتوراه. مرحلة -
، 19( المسجلة في الدراسات العليا لتشمل التوصيات )102005تتعدد الخطط الدراسية لتخصص التاريخ والحضارة )

 ( الدراسات العليا التاريخية والحضارية.60(، و )59طالبات 
من السعي نحو  2030لجميع البرام  الدراسية وما تقتضيه رؤية  ي إطار سعي القسم للجودة واالعتماد األكاديميوف

للدراسـات العليـا  قام قسم التاريخ ممـثاًل فـي لجنـة المنـاه  التميز والتجديد، ومواكبة مخرجات القسم لحاجة سوق العمل،
الدراسـية، وانتهـى العمــل منـه فــي مطلـع العــام الدراسـي الحــالي وتطـوير الخطــط تحــديث بالقسـم بوضـع مشــروع متكامـل ل
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علـى  - بمشـيئة اهلل تعـالى -هـ(، ورفعه للجهات المختصة بالجامعة التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتطبيقـه 1439/1440)
 م(.1441ه/1440الطالب ابتداء من العام القادم )
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 إحصائيات

  



35 
 

381 - 311 المقبولين من عام  

 المجموع طالبات طالب  الفصل الدراسي/ العام

هـ1431/1432 األول   260 549 809 

هـ1433 /1432األول    331 555 886 

هـ1434 /1433األول    678 929 1607 

هـ1434/1435األول    716 693 1409 

هـ1436 /5143 األول   453 489 942 

هـ1437 /1436 األول   253 254 507 

هـ1438 / 1437األول    237 294 531 

هـ1439 /1438 األول   153 157 310 
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381 - 311المقيدين من عام   

 المجموع طالبات طالب  الفصل الدراسي/ العام

هـ1431/1432 األول   404 1775 2179 

هـ1433 /1432األول    683 2182 2865 

هـ1434 /1433األول    1287 2931 4218 

هـ1434/1435األول    1694 3173 4867 

هـ1436 /5143 األول   1996 3126 5122 

هـ1437 /1436 األول   1985 2754 4739 

هـ1438 / 1437األول    1853 2331 4184 

هـ1439 /1438 األول   1534 1739 3273 
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381 - 311الخريجين من عام   

 المجموع طالبات طالب  الفصل الدراسي/ العام

1388- 1418  1647 1331 2979 

هـ1420 – 1419  134 70 204 

هـ1421 – 1420  82 118 200 

هـ1422 – 1421  90 114 104 

هـ1423 – 1422  94 119 213 

هـ1424 – 1423  79 92 171 

هـ1425 – 1424  59 79 138 

هـ1426 – 1425  54 86 140 

هـ1427 – 1426  40 89 129 

هـ1428 – 1427  28 124 152 

هـ1432/  1431 األول   10 60 70 

هـ1432 /1431 الثاني  15 103 118 

هـ1431/1432 الصيفي  1 6 7 

هـ1433 /1432 األول   14 64 78 

هـ1433 /1432 الثاني    14 106 120 

هـ1433 / 1432الصيفي   4 7 11 

هـ 1434 /1433األول    7 89 96 

هـ1434 /1433الثاني   22 180 202 

هـ1434 /1433الصيفي   5 13 18 

هـ1434/1435األول    19 129 148 

هـ1434/1435 الثاني  72 403 475 

هـ1434/1435الصيفي   3 21 24 
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هـ1436 /1435 األول   40 186 226 

هـ1436 /1435الثاني    166 489 655 

هـ1436 /1435الصيفي    1 17 18 

هـ1436/1437األول    68 115 183 

هـ1436/1437الثاني    175 393 568 

هـ1436/1437الصيفي    11 24 35 

هـ1438 / 1437األول    115 150 265 

هـ1438 /1437الثاني   229 503 732 

هـ1438 /1437 الصيفي  30 76 106 

هـ 1439/1438األول    143 247 390 

381 - 311الخريجين ضمن الخطة من عام   
 المجموع طالبات طالب  الفصل الدراسي/ العام

هـ1432/  1431 األول   2 2 4 

هـ1432 /1431 الثاني  7 45 52 

هـ1431/1432 الصيفي  1 0 1 

هـ1433 / 1432الصيفي   2 2 4 

هـ 1434 /1433األول    6 45 51 

هـ1434 /1433الثاني   0 3 3 

هـ1434 /1433الصيفي   2 2 4 

هـ1434/1435األول    10 67 77 

هـ1434/1435 الثاني  3 2 5 

هـ1434/1435الصيفي   5 15 20 

هـ1436 /1435 األول   65 212 277 

هـ1436 /1435الثاني    0 3 3 
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هـ1436 /1435الصيفي    2 7 9 

هـ1436/1437األول    133 277 410 

هـ1436/1437الثاني    1 1 2 

هـ1436/1437الصيفي    18 5 23 

هـ1438 / 1437األول    139 236 375 

هـ1438 /1437الثاني   9 12 21 

هـ1438 /1437 الصيفي  33 31 64 

هـ 1439/1438األول    148 257 405 

هـ1433 / 1432الصيفي   20 18 38 

هـ 1434 /1433األول    24 8 32 
 

 


