
الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

20611تاريخ الرسل واألنبياءت221ترخ20589(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم

21769(2)الثقافة اإلسالمية 202سلم20585مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ

20610تاريخ السيرة النبويةت230ترخ20588مبادئ الرياضياتت100ريض

20609نساء النبي عليه الصالة والسالم وبناتهت250ترخ(2)اللغة اإلنجليزية102إنج

20608تاريخ الجزيرة العربية القديمت222ترخ20586مقدمة في علم التاريخت110ترخ

22464التاريخ الوطنيت201ترخ20590تاريخ الشرق األدنى القديمت120ترخ

20518الثقافة البيئيةت201جغر21781التحرير الكتابي101عرب

25392الحضارة اإلنسانيةت224ترخ

 مقرر حر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

20642المراة في التاريخ القديمت251ترخ20622المراة في التاريخ القديمت251ترخ

20643دراسات السيرة النبوية في العصر الحديثت232ترخ20623دراسات السيرة النبوية في العصر الحديثت232ترخ

20635الخلفاء الراشدونت231ترخ20628الخلفاء الراشدونت231ترخ

20640(هـ232-41)1التاريخ اإلسالمي ت234ترخ20617(هـ232-41)1التاريخ اإلسالمي ت234ترخ

20638منهج البحث التاريخيت211ترخ20614منهج البحث التاريخيت211ترخ

20631المؤرخون المسلمونت233ترخ20626المؤرخون المسلمونت233ترخ

20634التاريخ المرئيت212ترخ20619التاريخ المرئيت212ترخ

25901التدريبات اللغوية202عرب25901التدريبات اللغوية202عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

25467المراة في التاريخ القديمت251ترخ25464المراة في التاريخ القديمت251ترخ

25483دراسات السيرة النبوية في العصر الحديثت232ترخ25446دراسات السيرة النبوية في العصر الحديثت232ترخ

25471الخلفاء الراشدونت231ترخ25459الخلفاء الراشدونت231ترخ

25473(هـ232-41)1التاريخ اإلسالمي ت234ترخ25450(هـ232-41)1التاريخ اإلسالمي ت234ترخ

25478منهج البحث التاريخيت211ترخ25447منهج البحث التاريخيت211ترخ

25490المؤرخون المسلمونت233ترخ25454المؤرخون المسلمونت233ترخ

25487التاريخ المرئيت212ترخ25457التاريخ المرئيت212ترخ

25901التدريبات اللغوية202عرب25901التدريبات اللغوية202عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22442(حلقة بحث)قرأة في مصدر ت313ترخ22430تاريخ المغرب واألندلست335ترخ

22443المنظمات الدوليةت371ترخ22435(هـ656-232)2التاريخ اإلسالمي ت336ترخ

22444تاريخ العرب الحديثت340ترخ22437العالقات بين العالم اإلسالمي والغرب في العصر الوسيطت337ترخ

22445التاريخ اإلسالمي الحديثت341ترخ322414الثقافة اإلسالمية303سلم

22446تاريخ المملكة العربية السياسيت342ترخ22439المرأة في التاريخ اإلسالميت352ترخ

22447مدخل إلى علم اآلثارت361ترخ22440الوثائق والمحفوظاتت325ترخ

H43H44

H51H61
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H21H31

H41H42



22448التاريخ األوربي واألمريكيالحديث والمعاصرت3423ترخ22441الحضارة اإلسالميةت338ترح

مقرر حر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22862تاريخ العرب المعاصرتا444ترخ25592(حلقة بحث)قرأة في مصدر ت313ترخ

22841تاريخ المملكة العربية السعودية الحضاريت445ترخ25584المنظمات الدوليةت371ترخ

22845تاريخ العالم اإلسالمي المعاصرت446ترخ25609تاريخ العرب الحديثت340ترخ

22843(4)الثقافة اإلسالمية 404سلم25589التاريخ اإلسالمي الحديثت341ترخ

22865مواقع أثرية في الجزيرة العربيةت462ترخ25611تاريخ المملكة العربية السياسيت342ترخ

22850األقليات المسلمةت447ترخ25624مدخل إلى علم اآلثارت361ترخ

22868العالم اإلسالمي ومشكالته المعاصرةت448ترخ25599التاريخ األوربي واألمريكيالحديث والمعاصرت3423ترخ

22847تاريخ المتاحف العالميةت427ترخ

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

22945نساء شهيرات في التاريخ الحديثت453ترخ22945نساء شهيرات في التاريخ الحديثت453ترخ

22904قراءة في كتابت415ترخ22904قراءة في كتابت415ترخ

22940تاريخ الصين والشرق األقصى الحديث والمعاصرت49ترخ22940تاريخ الصين والشرق األقصى الحديث والمعاصرت449ترخ

22937العالقات الدوليةت472ترح22937العالقات الدوليةت472ترح

22901تاريخ التعليم النسائي في المملكةت454ترخ22901تاريخ التعليم النسائي في المملكةت454ترخ

22935قضايا تاريخية معاصرة للمرأة المسلمةت455ترخ22935قضايا تاريخية معاصرة للمرأة المسلمةت455ترخ

22949مشروع تخرجت416ترخ22908مشروع تخرجت416ترخ

مقرر اختياري

مقرر ليس له اختبارالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

27953الحضارة اإلنسانيةت224ترخ

H81H82

H31

H62H71
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