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 مفردات المقرر تاريخ عرب حديث ومعاصر
 

 :معلومات المحاضر

 

 اسم المحاضر  مها محمد الرشيد 

 الساعات المكتبية 4 

 رقم المكتب 17 

mahams@ksu.edu.sa اإللكتروني عنوان البريدي 

 

 

 :معلومات المقرر

 

 اسم المقرر  تاريخ العرب الحديث والمعاصر

 رقم المقرر  ترخ  414

يتناول المقرر تاريخ العرب الحديث والمعاصر من القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين 

،حيث يتناول الحكم العثماني للبالد العربية ،واالستعمار االوربي للمنطقة ،وحركات التحرر 

 والنهضة وصوال للقضية الفلسطينية 

 
 

 توصيف المقرر 

يتوقع أن يتعرف الطالب من خالل هذا المقرر على تاريخ الوطن العربي منذ القرن السادس 

عشر وحتى القرن العشرين حيث  تتكون لدية صورة عن طريقة الحكم العثماني للوطن 

العربي و واالستعمار االوربي للمنطقة ، ثم حركة النهضة الفكرية والحركات الوطنية ضد 

السياسية  واالجتماعية للوطن العربي منذ الحرب العالمية االولى  والتطورات  االستعمار

وحتى الثانية  كذلك يتعرف على القضية الفلسطينية وتطور الصراع العربي االسرائيلي وأثره 

 .على التاريخ المعاصر 

المنصوص )نواتج التعلم 

 (عليها في توصيف المقرر

 (كتبة ابن رشدالرياض ،م)نورة الحامد ،تاريخ العرب الحديث  -1

 (م1691دار المعارف ، /دمشق )دمشق طريين ،تاريخ المشرق العربي المعاصر -2

 (.م 2111، 2مكتبة العبيكان ط/الرياض )إسماعيل ياغي ،تاريخ العرب المعاصر  -3

 (دار المعارف /القاهرة )جالل يحي ،العالم العربي الحديث  -4

 (م 1694لثقافة دار ا/القاهرة )رأفت الشيخ ،في تاريخ العرب الحديث  -5

 (.دار المعارف/القاهرة )رجب حراز ومحمد أنيس ،المشرق العربي المعاصر  -9

 (م1651دار النهضة ،/بيروت)زتهية قدوره،تاريخ العرب الحديث ، -9

 (م1651دار النهضة ،/بيروت )م،1624-1611سليمان موسى ،الحركة العربية  -1

 (م1611تبة األنجلوا المصرية ،مك/القاهرة )صالح العقفارس ،المشرق العربي المعاصر ، -6

 (م 1693دار النهضة العربية ،/بيروت)عبد العزيز نوار ،تاريخ العرب المعاصر  -11

دار الكتاب الجامعي /القاهرة )عبد الرحمن عبد الرحيم ،تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، -11

 (.م1661،

 (م1665جامعة دمشق ،/دمشق )محمد خير فارس ،المغرب الحديث المعاصر ، -12

 مفيد الزيدي ،موسوعة التاريخ العربي الحديث والمعاصر  -13

 نمير طه مصطفى نتاريخ العرب الحديث والمعاصر  -14

 الكتب الرئيسية 

mailto:mahams@ksu.edu.sa


 

 

 (إن وجد) التكميليةالمراجع  

 

 

 

 :طرق التقييم

 

 تاريخ التغذية الراجعة  

 *(بالنتيجة تزويد الطالبات)

 النوع م الدرجاتيتقس تاريخ التقييم  

 هـ7418/ / 

 هـ7/7418/ 

 هـ7418/ / 

 هـ7418/ / 

 جبات االو 74

 هـ7418//

 هـ7418//

 هـ7418//

 هـ7418//

  ورش عمل 74

 مشاركة  74  

 هـ2/2/7418  

 هـ7411//  

  الشهر االول 

  الشهر الثاني 

 الشهر االول71 

 الشهر الثاني  71

 اختبارات فصلية

 اختبار نهائي 44

(إعادة االختباراتشروط : مثال)مذكرة إضافية   

 

 .من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار% 08على  التأكيد على ضرورة حصول الطالبات*

 

 

 

 

 :الخطة األسبوعية

 

 األسبوع العـنـوان 

 7 تعريف بالمنهج ومراجعة 

خول العالم العربي تحت السيطرة العثمانية ،وطريقة الحكم العثماني د -

   للمنطقة  

 

2 

 61-61الحركات االستقاللية في العهد العثماني خالل القرنين  -

-  

1 

 باشا علي محمد وحكمعلى مصر والشام -6171 نابليون حملة: مصر -

 النفوذ البريطاني على مصر وحركة احمد عرابي  -

4 

 .العالم العربيالتنافس االستعماري على  -

 .6181احتالل فرنسا للجزائر -

 .م6116احتالل فرنسا لتونس  -

 .م6111احتالل بريطانيا لمصر  -

 .م6766 لليبيا احتالل ايطاليا  -

 .م6761احتالل فرنسا للمغرب األقصى  -

1 

 6 حركة النهضة العربية منذ مطلع القرن العشرين -



 

 

 الحرب العالمية األولى والمشرق العربي  -

 .م6761-6761مراسالت حسين مكماهون -أ

 الثورة العربية  -ب

1 

 .م 6761بيكو معاهدة سايكوس  -ج

 م 6761وعد بلفور -د

8 

 9 العالم العربي خالل فترة مابين الحربين

االنتداب الفرنسي على سوريا  )(العالم العربي خالل فترة مابين الحربين -

 (ولبنان،االنتداب البريطاني على العراق وشرق االردن

 

74 

 77 تطور الحركة الوطنية في المغرب العربي  -

 72 الجامعة العربية  -

 القضية الفلسطينية 

 (م7948-7911)

71 

 القضية الفلسطينية 

 (م7948-7911)

74 

 71 أسبوع المراجعة 

 

 

 

 

 : القـوانـيـن

 .،وعدم لبس العباءه أثناء المحاضرةعدم الدخول لقاعة المحاضرة بعد دخول األستاذة (:سياسة الحضور، السرقة األدبية: مثال)

 71:  األختبار األول

 71: األختبار الثاني

  14: األعمال الفصلية 

Alrasheedm00@gmail.com 


