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تاريخ العرب الحديث نموذج خطة مساق  

 الجامعة األردنية

  قسم التاريخ –كلية اآلداب

 تاريخ العرب الحديث  اسم المساق

 مهند مبيضين. د المدرس

 mohannad479@yahoo.comاإليميل   51212رقم المكتب  اإلتصال

 5112-5119األول  الفصل 

وصف 

 المساق

العثماني ، والتصورات التي  رأى بها العرب الوجود ة الحكم البالد العربية عشييتناول المساق 

العثماني،  والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي عاشتها  البالد العربية، والحياة اليومية 

في المدن، وظروفها العامة  وفي الريف  والحركات الفالحية واالحتجاجية والثورات، وحركات 

الستعمار الحديث والتنظيمات العثمانية والثورة العربية الكبرى والحرب العالمية االصالح ، وحركة ا

 .1459م والغاء الخالفة 1411االولى وصوال إلى نهاية الحكم العثماني عام 

 

أهداف 

 المساق

 .التعرف على اهم مصادر تاريخ العرب الحديث .1

يوميات وسجالت  تحليل نصوص بعص المصادر التي تغطي تاريخ العرب الحديث، من .5

 .وكتب تراجم وفتاوى

 .التعرف على األوضاع االقتصادية واالجتماعية للوطن العربي خالل الحكم العثماني .1

 .تتبع السياسة االستعمارية التي مارسها االستعمار في الوطن العربي .9

 .ان يحلل األسباب الكامنة خلف قيام حركات االصالح والتنظيات العثمانية .2

ب على اهم االنجازات الحضارية العثمانية في الوطن العربي في مجال أن يتعرف الطال .6

 المباني العامة واألسواق والمدارس

 .دراسة بعض  حركات االصالح في الدولة من امثال الحركة الوهابية والسنوسية والمهدية .7

بقية التعرف إلى  تجربة  محمد علي باشا والي  مصر االصالحية وتجربة الدولة العثمانية ، و .1

 حركات التجديد اإلسالمي ورموز الفكر النهضوي العربي

 الخطة العامة

 

 وبداياتها ةمقدمة في االزمنة الحديث: االسبوع األول

 العرب في مطلع العصر الحديث                   

 الغزو/ التحرير / الفتح / الوصول العثماني للمنطقة العربي : االسبوع الثاني

 التنظيمات االولى للحكم العثماني                   

 الحياة السياسية والحكم في البالد العربية في ظل الحكم العثماني: االسبوع الثالث والرابع

العملة، واألسواق، والتجارة ، الحرف  والصنائع، / الضرائب: الحياة االقتصادي: االسبوع الخامس

 .، واإلقطاعوالموانئ

الفئات االجتماعية، العلماء، الزعران، المتصوفة، والفقراء : تماعيةالحياة االج: االسبوع السادس

 ألخ..واهل الجذب 

التعليم، والمدارس، والمناهج والرحلة العلمية، واشكال : الحياة الثقافية والفكرية: االسبوع السابع

 .الـتاليف، والترجمة والقوانين

 الخ...لمهدية السنوسيةالوهابية، ا: حركات اإلصالح والتجديد: االسبوع الثامن

  1176والمشروطية االولى  الثورة الفرنسية وحكم محمد علي باشا: االسبوع التاسع

 التغلغل الغربي في المنطقة العربية، والمعاهدات الدولية: االسبوع العاشر

 حركة االستعمار  في المغرب العربي الحديث: االسبوع الحادي عشر

 المشرق العربي القومية العربية والوعي بها، والرابطة اإلسالميةاالسبوع الثاني عشر،

 ع الخالص العربي والغاء الخالفةورلعربية ومشالثورة ا: االسبوع الثالث عشر
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الكتب 

 والمراجع

المصادر 

 االلكترونية

ج، تحقيق محمد 2بدائع الزهور في وقائع الدهور، ( م1215/هـ411ت)ابن اياس، محمد  .1

 .م1419هرة، مصر، مصطفى، القا

مفاكهدة الخدالن فدي حدواد  ( م1296/هدـ421ت)ابن طولون، محمدد بدن طولدون الصدالحي  .5

 .م1441الزمان، بيروت، لبنان، 

ج، تحقيدق 5حلية البشر في أعيدان الثالدث عشدر، ( 1416/هـ1112ت)البيطار، عبد الرزاق  .1

 .م1461محمد بهجت البيطار، دمشق، سوريا، 

ج، 9عجائددب اارددار فددي التددراجم واألخبددار، ( 1155/هددـ1517ت)الجبرتددي، عبددد الددرحمن  .9

 .م1411تحقيق عبد الرحمن عبد الرحيم، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

، ترجمة نوفل افندي نعمة هللا، مراجعة خليل افندي الخوري، المطبعة 5الدستور العثماني، ج .2

 .هـ1111االدبية، بيروت، لبنان، 

ال الكاملة، دراسة وتحقيق محمدد، عمدارة، المسسسدة العربيدة الطهطاوي، رفاعة رافع، االعم .6

 .م1471للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 

الكددواكبي، عبددد الددرحمن، األعمددال الكاملددة لعبددد الددرحمن الكددواكبي، الهيئددة العامددة  للتدد ليف  .7

 .م1462والنشر، القاهرة، مصر، 

عليددة العثمانيددة، دال الجليددل، تدداريخ الدولددة ال( م1414/هددـ1111)المحددامي، فريددد بددن احمددد  .1

 .م1477بيروت، لبنان، 

ج، 9خالصدة األردر فدي اعيدان القدرن الحدادي عشدر، ( م1644/هدـ1111ت)المحبي، محمدد  .4

 .م1411بيروت،لبنان، 

 .سجالت المحاكم الشرعية العثمانية ودفاتر الطابو العثماتية .11

 :المراجع

ج، نقلد  الدا العرةيدة 2حضدار،، إحسان اوغلي، اكمل الديي،، اليولدة العامانيدة يداريخ و .1

 .م1111صالح سعياوي، ارسيكا، استانبول، 

، القاهر،، مكتبة 1111-1111انيس، محمي احمي، اليولة العامانية والمشرق العرةي  .2

 .م1191االنجلو المصرية، القاهر،، مصر، 

الصباغ، ليلا، المجتمد  العرةدي السدوري مدي مالد  الععدي العامداني، موشدورا  و ار،  .3

 .م1193قامة السورية، دمشق، سوريا، الا

عبي الكريم، عز ، دراسدا  مدي يداريخ العدرب الحديير، دار الوعضدة العرةيدة، ةيدرو ،  .1

 .م1191لبوان، 

 1113، دمشق مكتبة أطلس 1111-1111عبي الكريم رامق، العرب والعامانيون،  .1

م، دار 1111-1911عددددوب، عبددددي العزيددددز، االدار، العامانيددددة مددددي واليددددة سددددورية  .1

 .م1111المعارف، القاهر،، مصر، 

 .لويسكي، ياريخ االقاار العرةية الحيير، دار التقيم، موسكو .9

 

طريقة التقييم 

وتوزيع 

 العالمات

 )%(العالمة  امتحان نهائي

 11 نشاط، بحث علمي، مشاركة

 21 المجموع

 

 

 


