
ماجستير التاريخ
)باملقررات الدرا�سية والر�سالة(

متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ:
للح�سول على درجة املاج�ستري يف التاريخ يجب اأن يكمل الطالب ما ال يقل عن )36(وحدة درا�سية معتمدة مبا فيها ر�سالة املاج�ستري، وتكون موزعة على 

النحو االآتي:

• )6( وحدات معتمدة للمقررات االإجبارية.	
• )24( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية.	
• )6( وحدات معتمدة لر�سالة املاج�ستري.	

وفيما يلي تف�سيل املواد:

اأ- املقررات الدرا�سية الإجبارية)6( وحدات معتمدة:
رمز ورقم املقرر

الوحداتا�سم املقرر
Englishعربي الدرا�سية

3علم التاريخHIST 500اأرخ 500
3النقد التاريخيHIST 502اأرخ 502

ب- املقررات الدرا�سية الختيارية)24( وحدة معتمدة:
يختار الطالب بتوجيه من امل�سرف وموافقة رئي�س الق�سم ما جمموعه )24( وحدة معتمدة من املقررات االختيارية التالية :

رمز ورقم املقرر
الوحداتا�سم املقرر

Englishعربي الدرا�سية

3احلياة الفكرية واالجتماعية واالقت�سادية يف  اجلزيرة العربية قبل االإ�سالم HIST 510اأرخ 510
3االأو�ساع الدينية يف اجلزيرة العربية قبل االإ�سالمHIST 511اأرخ 511
3الدولة االإ�سالمية منذ ن�ساأتها حتى نهاية اخللفاء الرا�سدينHIST 515اأرخ 515
3هجرة القبائل العربية وحركة التعريبHIST 516اأرخ 516
3ظهور الفرق ال�سيا�سية والدينية يف الدولة االإ�سالميةHIST 517اأرخ 517
3�سقوط الدولة االأموية وقيام الدولة العبا�سيةHIST 518اأرخ 518
3الفتوحات االإ�سالميةHIST 519اأرخ 519
3ظهور الدول االإقليميةHIST 520اأرخ 520
3التحرك املغويلHIST 522اأرخ 522
3احلروب ال�سليبيةHIST 523اأرخ 523
3ن�ساأة احل�سارة االإ�سالمية وتطورهاHIST 525اأرخ 525
3ن�ساأة احلركة العلمية وتطورها يف احل�سارة االإ�سالميةHIST 526اأرخ 526
3احل�سارة االإ�سالمية اأثرها وتاأثريهاHIST 527اأرخ 527
3ن�ساأة املجتمعات االإ�سالميةHIST 528اأرخ 528
3الدول العربية قبل االإ�سالمHIST 530اأرخ 530
3القبائل العربية يف اجلزيرة العربيةHIST 531اأرخ 531
3اجلزيرة العربية يف ظل احلكم العثماين )1517-1918م(HIST 536اأرخ 536
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رمز ورقم املقرر
الوحداتا�سم املقرر

Englishعربي الدرا�سية

3الدولة ال�سعوديةHIST 537اأرخ 537
3م�سر منذ الفتح العثماين حتى الوقت احلا�سرHIST 538اأرخ 538
3�سمال اأفريقيا يف ظل احلكم العثماينHIST 540اأرخ 540
3اال�ستعمار االأوروبي يف �سمال اأفريقياHIST 541اأرخ 541
3امل�سرق العربي منذ احلرب العاملية االأوىلHIST 542اأرخ 542
3امل�ساألة الفل�سطينية والنزاع العربي االإ�سرائيليHIST 500اأرخ 543
3اأوروبا بني االإمرباطورية والبابويةHIST 555اأرخ 555
3االإمرباطورية البيزنطية والقوى اخلارجيةHIST 556اأرخ 556
3حركات االإ�سالح الديني يف اأوروبا الغربية ونتائجهاHIST 558اأرخ 558
3النه�سة يف اأوروبا حتى القرن HIST 56017اأرخ 560
3امل�ساكل الدولية املعا�سرةHIST 565اأرخ 565
3احلرب الباردةHIST 566اأرخ 566
3املنظمات الدولية واالإقليميةHIST 567اأرخ 567
3احلرب العاملية الثانيةHIST 568اأرخ 568
3اأوروبا بني احلربني العامليتنيHIST 569اأرخ 569
3احلرب العاملية االأوىلHIST 570اأرخ 570
3اأوروبا يف القرن HIST 571 19اأرخ 571
3اأوروبا يف عهد نابليونHIST 572اأرخ 572
3عالقات االأطلنطي )HIST 574)1917-1492اأرخ 574
3تاريخ االإ�سالم ال�سيا�سيHIST 580اأرخ 580
3احل�سارة العربية االإ�سالميةHIST 581اأرخ 581
3تاريخ العرب قبل االإ�سالمHIST 583اأرخ 583
3تاريخ العامل العربي احلديث من القرن 16 – القرن 20مHIST 584اأرخ 584
3اأوروبا و�سيط ونه�سةHIST 587اأرخ 587
3اأوروبا حديث ومعا�سرHIST 588اأرخ 588

ج - الر�سالة)6( وحدات معتمدة:
رمز ورقم املقرر

الوحداتا�سم املقرر
Englishعربي الدرا�سية

6ر�سالة املاج�ستريHIST 599اأرخ 599
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