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 :وصف المادة

وذلك بهدف تزويد طلبةة القسةم بمعرفةة نةريةة  ،مادة تاريخ العرب الحديث من المتطلبات اإلجبارية لطلبة قسم اللغة العربية

ني للمنطقةةة وتعةةاين المةةادة طبيعةةة الحكةةم الع مةةا،عةةن تةةاريخ الةةبالد العربيةةة الحةةديث والمعاصةةر سياسةةيات وعقافيةةات واجتماعيةةات 

حمةد علةي با ةا د العربية ومن بعدها قيةام دولةة ماألحداث وأعرها على حركة الوعي الفكري في البال ربية. كما ترصد أهمالع

كالطباعةة والصةحافة والجمعيةات معالمهةا واإلصةال  والنهضةة الفكريةة وآهةم  وبالد الشام ومن عم حركات التجديدفي مصر 

ة وروالتيةةارات الفكريةة واألحةةزاب وال ةة ألسةةتبداد وقيةةام الجمعيةات العربيةةةناهضةة لميةة والمسةةر ، ومةن عةةم الةةدعوات الاألدب

ية الحكم الع ماني في البالد العربية وآخيرات القضية الفلسطينية من وعةد بلفةور إلةى النكبةة العربية الكبرى التي قادت إلى نها

1948 . 

 

 :أهداف المادة

 ة.تعريف الطلبة بطبيعة الحكم الع ماني للمنطقة العربي .1

 . تبصير الطلبة بأهم االحداث التي مرت على المنطقة الحملة الفرنسية على مصر ، حكم محمد علي  .2

 .تعريف الطلبة بأبرز معالم النهضة العربية في القرن التاسع عشر .3

 .لم العربيااالصال  في العتزويد الطلبة بالمعلومات االساسية حول حركات  .4

 .الع ماني في البالد العربية.التعرف إلى الدعوات المناهضة للحكم  .5

 . م.1948تعريف الطالب بالقضية الفلسطينية من وعد بلفور الى النكبة  .6

 

 

 

 

 

 



 مكونات المادة: 

 المقررة : الكتب  .1

 (1999)اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،صال  احمد هريدي، دراسات في تاريخ العرب الحديث. -

 (1986.)عمان :االهلية  للنشر والتوزيع ،في تاريخ العرب الحديثعبد الكريم غرايبة، مقدمة  -

عمةر عبةد العزيةز عمةر ،دراسةات فةي تةاريخ العةرب الحةديث :الشةرن العربةي مةن الفةتى الع مةاني حتةى نهايةة القةرن  -

 (1971ال امن عشر .)بيروت :دار النهضة العربية ،

 

 

   أساليب تدريس المادة:

ارير التي يمدها الطلبةة فةي لحوار والمناقشة في القضايا التي تتم دراستها وعلى مناقشة التقيقوم أسلوب تدريس المادة على ا

 موضوعات المادة:

 

 أدوات التقييم:

 .تقارير أو أبحاث قصيرة 

 .امتحانات قصيرة 

 .واجبات 

 .تقرير  فوي لألبحاث والتقارير 

 .امتحانات فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول  

 20 االمتحان ال اني 

 40 االمتحان النهائي ) وفق جدول دائرة القبول والتسجيل (

 20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  

 100 المجموع

 

 التوعيق:األوانة العلمية و

 )اسلوب التوعيق )مع أم لة توضيحية 

 إسناد الحقون الفكرية ألصحابها. 

 األكاديمي. اإلبتعاد عن السطو 

 

 

 

 

 



 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبـــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد  

 تقديمها

 

 األول

 ة نشأة الدولة العثماني
 

 نظام الحكم و اإلدارة 
 
  

  

 في ظل الحكم العثماني أحوال الوطن العربي ال اني
 الحالة االجتماعية الزراعة ،الصناعة، التجارة

 والثقافية  

  

   1801-1798الحملة الفرنسية على مصر والشام  ال الث

بناااا اللولااة الحليثااة فااي مصاار فااي ع اال حكاام محماال  الرابع

 لمصري للشام .على باشا والحكم ا

  

أسباب إخفةان مشةروع الوحةدة الةبي تبنةاد محمةد علةي  الخامس

 با ا

  

 السادس

 

 ت اإلصال  في الدولة  الع مانية حركا

 االمتحان االول 

 

.  

 

  حركات اإلصال  الديني . السابع

:المغرب  السيطرة االستعمارية األوروبية على الوطن العربي ال امن

 العربي .

 

:المشرن العربي لسيطرة االستعمارية األوروبية على الوطن العربيا التاسع

. 

 

  أسباب النهضة الفكرية في بالد الشام ومصر العا ر 

 الحادي عشر

 االمتحان ال اني

 الجمعيات العلمية واألدبية

  الجمعيات الوطنية والقومية

 

 ال اني عشر
 الصحافة والطباعة

 المدارس ، الجامعات

. 

  ال ورة العربية الكبرى  ال الث عشر

  اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور  الرابع عشر

  القضية الفلسطينية الخامس عشر 

  المادة  ةمراجع السادس عشر

 

 

 



 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب : ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس .     

 

 سياسة الحضور والغياب:

 

 ، قبلةه عميةد الكليةة% من الساعات المقررة للمادة بدون عبر مرضي أو قهري ي15لتغيب أك ر من ال يسمى للطالب با

الطالب منسحبات من المادة في حالة قبول العميد للعبر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في  إذ يعد

 ري.المادة صفرات في حالة عدم قبول العميد للعبر المرضي أو القه

 

 المراجع العلمية للمادة :  

 الكتب:  

 م.2004 مؤسسة شباب الجامعة حلمي إسماعيل تاريخ العرب الحديث ، االسكندرية ، .1

 م.2004 عين للدراسات والبحوث صالح هريري، دراسات في تاريخ العرب الحديث واالسكندرية .2

 م.1987 التوزيعللنشر و ةياالهل عبد الكريم غرايبة، تاريخ العرب الحديث، بيروت، .3

 م.2000دراسات في تاريخ العرب الحديث االسكندرية، ،صالح علي .4

 1994عمر عبد العزيز عمر، تاريخ المشرق العربي االسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  .5

  م1989ابراهيم الخطيب، تاريخ العرب الحديث، بيروت: اآلهلية للنشر والتوزيع،  .6

 


