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قسم التاريخ

ماجستير التاريخ
)باملقررات الدراسية والرسالة(

متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف التاريخ:

للحصول عىل درجة املاجستري يف التاريخ يجب أن يكمل الطالب ما ال يقل 
عن )36(وحدة دراسية معتمدة مبا فيها رسالة املاجستري، وتكون موزعة عىل 

النحو اآليت:

)6( وحدات معتمدة للمقررات اإلجبارية.•

)24( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية.•

)6( وحدات معتمدة لرسالة املاجستري.•

وفيام ييل تفصيل املواد:

أ- املقررات الدراسية اإلجبارية)6( وحدات معتمدة:

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات
ENGLISHعريب الدراسية

3علم التاريخHIST 500أرخ 500
3النقد التاريخيHIST 502أرخ 502

العليـــــا بــرامــج الــدراســات دليــل
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ب- املقررات الدراسية االختيارية)24( وحدة معتمدة:

يختار الطالب بتوجيه من املرشف وموافقة رئيس القسم ما مجموعه )24( 
وحدة معتمدة من املقررات االختيارية التالية :

رمز ورقم املقرر

اسم املقرر
الوحدات
عريب الدراسية

ENG-
LISH

HIST 510أرخ 510
الحياة الفكرية واالجتامعية 

واالقتصادية يف  الجزيرة 
العربية قبل اإلسالم 

3

HIST 511أرخ 511
األوضاع الدينية يف الجزيرة 

العربية قبل اإلسالم
3

HIST 515أرخ 515
الدولة اإلسالمية منذ نشأتها 
حتى نهاية الخلفاء الراشدين

3

HIST 516أرخ 516
هجرة القبائل العربية وحركة 

التعريب
3

HIST 517أرخ 517
ظهور الفرق السياسية 

والدينية يف الدولة اإلسالمية
3

HIST 518أرخ 518
سقوط الدولة األموية وقيام 

الدولة العباسية
3

3الفتوحات اإلسالميةHIST 519أرخ 519

3ظهور الدول اإلقليميةHIST 520أرخ 520

رمز ورقم املقرر

اسم املقرر
الوحدات
عريب الدراسية

ENG-
LISH

3التحرك املغويلHIST 522أرخ 522

3الحروب الصليبيةHIST 523أرخ 523

HIST 525أرخ 525
نشأة الحضارة اإلسالمية 

وتطورها
3

HIST 526أرخ 526
نشأة الحركة العلمية 
وتطورها يف الحضارة 

اإلسالمية
3

HIST 527أرخ 527
الحضارة اإلسالمية أثرها 

وتأثريها
3

3نشأة املجتمعات اإلسالميةHIST 528أرخ 528

3الدول العربية قبل اإلسالمHIST 530أرخ 530

HIST 531أرخ 531
القبائل العربية يف الجزيرة 

العربية
3

HIST 536أرخ 536
الجزيرة العربية يف ظل 
الحكم العثامين )1517-

1918م(
3

3الدولة السعوديةHIST 537أرخ 537

اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية
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رمز ورقم املقرر

اسم املقرر
الوحدات
عريب الدراسية

ENG-
LISH

HIST 538أرخ 538
مرص منذ الفتح العثامين 

حتى الوقت الحارض
3

HIST 540أرخ 540
شامل أفريقيا يف ظل الحكم 

العثامين
3

HIST 541أرخ 541
االستعامر األورويب يف شامل 

أفريقيا
3

HIST 542أرخ 542
املرشق العريب منذ الحرب 

العاملية األوىل
3

HIST 543أرخ 543
املسألة الفلسطينية والنزاع 

العريب اإلرسائييل
3

HIST 555أرخ 555
أوروبا بني اإلمرباطورية 

والبابوية
3

HIST 556أرخ 556
اإلمرباطورية البيزنطية 

والقوى الخارجية
3

HIST 558أرخ 558
حركات اإلصالح الديني يف 

أوروبا الغربية ونتائجها
3

3النهضة يف أوروبا حتى القرن HIST 56017أرخ 560

رمز ورقم املقرر

اسم املقرر
الوحدات
عريب الدراسية

ENG-
LISH

3املشاكل الدولية املعارصةHIST 565أرخ 565

3الحرب الباردةHIST 566أرخ 566

3املنظامت الدولية واإلقليميةHIST 567أرخ 567

3الحرب العاملية الثانيةHIST 568أرخ 568

3أوروبا بني الحربني العامليتنيHIST 569أرخ 569

3الحرب العاملية األوىلHIST 570أرخ 570

3أوروبا يف القرن HIST 571 19أرخ 571

3أوروبا يف عهد نابليونHIST 572أرخ 572

HIST 574أرخ 574
عالقات األطلنطي
)1917-1492( 

3

3تاريخ اإلسالم السيايسHIST 580أرخ 580

3الحضارة العربية اإلسالميةHIST 581أرخ 581

3تاريخ العرب قبل اإلسالمHIST 583أرخ 583

HIST 584أرخ 584
تاريخ العامل العريب الحديث 
من القرن 16 – القرن 20م

3

3أوروبا وسيط ونهضةHIST 587أرخ 587

العليـــــا بــرامــج الــدراســات دليــل
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رمز ورقم املقرر

اسم املقرر
الوحدات
عريب الدراسية

ENG-
LISH

3أوروبا حديث ومعارصHIST 588أرخ 588

ج - الرسالة)6( وحدات معتمدة:

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوحدات
ENGLISHعريب الدراسية

6رسالة املاجستريHIST 699أرخ 699

اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية




