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 ((السنوية الخطة التدريسية  ةاستمار)) 

 التدريسي: اسم  احمد ماجد عبد الرزاقد. 

Dr.Ahmadmajaid@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: تاريخ الوطن العربي الحديث 

 :مقررالفصل سنوي 

اهميوة التعريف باهمية دراسة واهمية تاريخ الووطن العربوي  وي العاود العيمواني لموا لاوا 
  كبيرة من عالمات والضعف واالقوام التي ظارت  ي تلك الفترة 

 ة:الماد أهداف

 ة:للماد ة األساسيالتفاصيل  التعليم والشرح , السؤال والجواب , واالستفسار 

( لمؤلفه )ابراهيم خليل احمد( 1916 -1516تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني )   
ار كوكب علي الجميل  وتكوين العرب الحديث لسي -  

 ة:الكتب المنهجي

تاريخ العراق الحديث / لـ ايناس سعدي عبدهللا والعراق في القرن الخامس 
 عشرالميالدي لمألفه د. نوري عبد الحميد العاني 

 ة:المصادر الخارجي

االمتحان 
 الناائي

 المشروع 
االمتحانات 

  اليومية
ي الفصل لدراس  المختبر  

%40مثالا  %10مثالا    %15مثالا    %35مثالا  

 

 :تقديرات الفصل

امتحان نهائي %60الفصل الثاني و %20الفصل االول و 20%  :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

سقوط الدولة العباسي وظهور           

نات الساسية المحلية في الشرق الكيا

التوسعالمغولي في العراق  -العربي   

   والشام/وقيام الدولة الجالئرية

 تشرين االول 

1 

دولتي القرة قويلوواالق واالحتالل الصفوي   

 للعراق
 

2 

دولة المماليك في مصر, المماليك   

 البحرية ,الممالك البرية
 

3 

المغرب  في الكيانات السياسية المحلية  

العربي 

 )بنومرين,بنوحفص,بنوعبدالود,السعديون(

 
4 

 الوطن العربي تحت السيطرة العثمانية  

السلطان سليم االول والتحول العثماني 

 نحو الشرق

 تشرين الثاني 
5 

احكام السيطرة العثمانية على الوطن في   

عهد السلطان سليمان القانوني,احتالل 

ي  العراق ونظام الحكم العثمان  

 
6 

ظهرت االمارات االقطاعيةوالزعامات   

المحلية في القرنين السابع والثامن 

 عشر)المعينون,ال ظاهرالعمر,الجليليون(

 
7 

للعراقغزوات نادرشاه وكريم خان الزند      8 

 الوطن العربي واالستعماراالوربي  

موقف العثمانيين من التوسع االستعماري 

عشروالسابع  االوربي في القرنين السادس

 عشر

 كانون االول 

9 

 الصراع االنكليزي الفرنسي في القرن الثامن   

م 1798عشروالحملة الفرنسية على مصرعام    
10 

االحتالل الفرنسي للجزائر والتغلغل   

االوربي في المغرب العربي, االحتالل 

لمصروالسودان  البريطاني  

 

11 

الحماية الفرنسيةواالستعمارالفرنسي   

واالسباني للمغرب , االحتالل االيطالي 

 لليبيا

 

12 

الوطن العربي في عهد   

التنظيمات,االصالحات العثمانية)سليم 

عبد المجيد ( –محمودالثاني  –الثالث   

 كانون الثاني

13 

   H   اصالحات محمدعلي باشا في مصر   
 

14 

            

دحت باشا في العراق اصالحات م   
15 

 16  اصالحات محمود باشا وخيرالدين باشا في تونس  

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                   

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

   
 شباط 

1 

   
 

2 

لسنوسية في ليباالحركة ا    
 

3 

   

  الحركة المهدي في المهدي
4 

 الحركة المهدية في السودان   
 اذار

5 

 الثورة العربية في مصر   
 

6 

 ثورة االميرعبد القادرالجزائري   
 

7 

   

  اتجاهات حركة النهضة العربية
8 

االتجاه الديني   

الليبرالي,رفاعةالطهطاوي,محمد 

يسعبده,عبدالحميد بن باد  

 نيسان 

9 

االتجاه العلماني الليبرالي         

         فرانسس مراش,فرح انطوان,شلبي شميل
 

10 

 االصالحيون المنادون بالخالفة العربية   
 

11 

االصالحات دعاة امةعربيةواحدة,اصالح     

                         الدين الفاسي,نجيب عازوري 
 

12 

بعث حركة االحياءواثرهافي   

,ناصيف الفكرةالعربية)بطرس البستاني(

 اليازجي 

 مايس
13 

انتشارالتعليم وطالئع الجمعيات   

  االدبية 
14 

جمعيةبيروت السريةوالدعوة للفكرة   

        ] العربية
 

15 

وتطورالحركة  1908االنقالب العثماني   

 1913العربيةوالمؤتمرالعربي االول

,الثورة 1915وميثاق بغداد

1916بيةالكبرى العر  

 16 

 

 نصيف جاسم محمدأ.م.د. توقيع العميد:                                                        م .احمد ماجد عبد الرزاق توقيع األستاذ: 


