
  ديالــــى أسم الجامعة: 

 التربية للعلوم الانسانية أسم الكلية: 

 التاريخ :أسم القسم
 الرحمن إدريس صالحأ.م.د. عبد أسم المحاضر : 

   أستاذ مساعداللقب العلمي: 

 دكتـوراهالمؤهل العلمي: 

 كلية التربية للعلوم االنسانية مكان العمل: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج اسطة *  تملئ االستمارة بو

 .PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 
 

 

 

 

 (( للمادة السنويةالخطة التدريسية أنجاز  استمارة)) 

الرحمن إدريس صالحأ.م.د. عبد   التدريسي: اسم 

Rahman- ALbeaty@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: دراسات في تاريخ الوطن العربي المعاصر

 :لمقرر الفص سنوي

 ادة التاريخية.تنمية قدرات وقابليات الطلبة على استيعاب الم -
أن يتمكن الطلبة من فهم أهم األحداث التي مرت باالوطن العرباي ودور الحركاات التحررياة فعا م عان معرفاة  -

 أهم الثورات.

 ة:أهداف الماد

أهم األحداث التاريخية في الوطن العربي في نهاية الدولة العثمانية حتى ستينات قرن العشرين. -  

العربي.أثر االستعمار على الوطن  -  

دور الحركات الوطنية التحررية والسيما التي أثرت في مجرى التاريخ المعاصر. -  

 ة:للماد ةالتفاصيل األساسي

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر/ للمؤلف : خليل إبراهيم أحمد -  

  لمحات من تاريخ الوطن العربي المعاصر/ للمؤلف: محمد عصفور سلمان -
 ة:الكتب المنهجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60 ______ 15 

 فيها مدة تطبيق

 

 األول 25

 الثاني

 

 :تقديرات الفصل

تاريخ الحركة الوطنية/ للمؤلف : سليمان موسى -  

تاريخ الوطن العربي / لمجموعة من المؤلفين -  

الرحيم مصطفى تاريخ مصر السياسي/ للمؤلف : أحمد عبد -  

الثورة العربية الكبرى/ للمؤلف: أمين سعيد -  

دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر/ للمؤلف: محمود عامر -  

/ للمؤلفة : خيرية قاسمية1920-1918الحكومة العربية في دمشق -  

تكوين العرب الحديث/ للمؤلف : سيار كوكب الجميل -  

ث والمعاصر/ للمؤلف: محمد عبد الرحمن برجدراسات في التاريخ العربي الحدي -  

 ة:المصادر الخارجي

 :ةمعلومات اضافي 
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 صل الدراسي االولالف – األسبوعيجدول الدروس 
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

سب
ال
ا

ع
و
 

الواجهات السياسية للنعال العربي )النوادي والجمعيات   
 ، االتجاهات الفكرية العربية

 األسبوع األول
1 

البريطانية، المؤتمر العربي  -المراس ت العربية  
 1913األول

 سبوع الثانياأل
2 

 1916ية سايكس بيكو، الثورة العربية الكبرىاتفاق  
 االسبوع الثالث

3 

 1919مؤتمر الصلح في باريس والمطالب العربية  
 األسبوع الرابع

4 

 وآثار االنتداب الفرنسي 1920حكومة دمشق العربية   
 االسبوع الخامس 

5 

 1936، معاهدة  1927الثورة السورية   
 األسبوع السادس

6 

هريموعد امتحان ش  ، إع ن دولة لبنان الكبير التطورات السياسية في األردن  
 األسبوع السابع

7 

في  االستعماريةوالتوجيهات  األطماعوعد بلفور،   
 فلسطين

 األسبوع الثامن
8 

   
التطورات السياسية في فلسطين الحركة التحريرية 

 )الثورة(

 األسبوع التاسع
9 

 الحركة الوطنية في ليبيا، ثورة عمر المختار  
 األسبوع العاشر

10 

 المغرب وثورة عبد الكريم الخطابي  

 األسبوع الحادي عشر

11 

 الجزائر والحركة الوطنية تجاه السياسة الفرنسية  

 االسبوع الثاني عشر

12 

، التطورات 1924السودان وثورة عام   
 1939 7السياسيةص

 شراألسبوع الثالث ع
13 

 1952ثورة مصر  -الجامعة العربية   موعد امتحان شهري
 األسبوع الرابع عشر

14 

 السورية -الوحدة المصرية  
 االسبوع الخامس عشر

15 

 16 االسبوع السادس عشر يوم 45تطبيق طلبة المرحلة الرابعة لمدة   

 عطلة نصف السنة
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 يالفصل الدراسي الثان – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية ةيلالماده العم المالحظات

سب
ال
ا

ع
و
 

 يوم 45تطبيق طلبة المرحلة الرابعة لمدة   
 األسبوع األول

1 

 يوم 45تطبيق طلبة المرحلة الرابعة لمدة   
 االأسبوع الثاني

2 

 يوم 45تطبيق طلبة المرحلة الرابعة لمدة   
 االسبوع الثالث

3 

 4 األسبوع الرابع يوم 45ة الرابعة لمدة تطبيق طلبة المرحل  

 يوم 45تطبيق طلبة المرحلة الرابعة لمدة   
 االسبوع الخامس

5 

اتفاقيات الوحدة )العراق، سوريا، مصر( حتى عام   
1963 

 األسبوع السادس
6 

 األسبوع السابع مراجعات مفيدة للطلبة تتخللها امتحانات  
7 

 األسبوع الثامن ا امتحاناتمراجعات مفيدة للطلبة تتخلله  
8 

 األسبوع التاسع مراجعات مفيدة للطلبة تتخللها امتحانات  
9 

 األسبوع العاشر مراجعات مفيدة للطلبة تتخللها امتحانات  
10 

 األسبوع الحادي عشر   
11 

 االسبوع الثاني عشر   
12 

 األسبوع الثالث عشر   
13 

   
 األسبوع الرابع عشر

14 

 سبوع الخامس عشراال   
15 
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