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" هلاؽ اللىة في املداغزاث
للطىت أولى ماضتر جارٍخ الىؾً العزبي املعاضز
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رئِطت الخخطظ :د /ضعذًت بً خامذ
املطخىي
أولى ماضتر

اضم امللُاص
-1مطادر جارٍخ الىؾً العزبي.

ركم و عىىان املداغزة
-1املطادر

-2جطيُف املطادر

-3ألارشُف
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العىاوًٍ الزئِطُت في املداغزة
-1املطادر ألاولُت
-2املطادر الثاهىٍت
-3املزاحع
-4إلاخالت
-1املطادر ألاززٍت
-2املطادر الىلشُت
3املطادر الىطُت
-4املطادر املادًت
-5املطادر ألادبُت
-1املطؿلحاث واملفاهُم
-2ألاوراق املكخىبت
-3أرشُف عام
-4أرشُف خاص

- -1أوغاع
املطلمين
الفكزٍت كبل
اللزن 19م

-2إلاججاهاث الفكزٍت في الىؾً
العزبي (1914-1798م)

 -2إجطال العزب
بالغزب ألاوربي
في العطز
الحذًث

 -3وشىء الحزكاث
الفكزٍت في
العالم العزبي .
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-1الفكز إلاوطاوي
- 2الزكىد وإلاهدؿاؽ
-3الحزكت الفكزٍت والعلمُت
وألادبُت
 -4الفلطفت إلاغزٍلُت
 -5الطلؿت والحاكم
 -6الحزكت إلاضالخُت .
-1النهػت ألاوروبُت
-2الخُاراث الفكزٍت
-3فكز ألاهىار
-4الحزكت إلاضخعمارٍت
-5الخىاوب إلاوطاوي
-6اللىمُت
-7الخارٍخاهُت
-8إلاضدشزاق
-9خملت هابلُىن على مطز
-10البعثاث العلمُت
-11الترحمت
-12إلاضالُاث الخبشيرًت
-13الصحافت
-1مفهىم النهػت العزبُت
-2جىؾين الترار
-3الجُل ألاول مً رواد النهػت
العزبُت

 -3مذخل إلى جارٍخ املشزق العزبي
1920-1798م

 -4الحزكاث
الطلفُت

-1الخعزٍف بها
-2خطائطها
-3مىهجها

 -5الخُار إلاضالحي
الخدزري .

-1املفاهُم
-2الخعزٍف بزحال إلاضالح
الخدزر

 -1ألاهمُت
إلاضتراجُجُت
للىؾً العزبي

-1
-2
-3
-4
-5

-6

شبه الجشٍزة العزبُت
إكلُم الهالل الخطِب
وادي الىُل واللزن
إلافزٍلي
املغزب العزبي
أهمُت الىؾً العزبي
مً وحهت هظز
الجغزافُت
الاهمُت الاضتراجُجُت
للىؾً العزبي

-1مىؿلت الخلُج العزبي
-2في الحجاس
-3في مطز
-4في الُمً
-5في الجشائز

 -2أوغاع الىؾً
كبُل
العزبي
الحملت
الفزوطُت على
عام
مطز
1798م
-1النزاع بين اهجلترا وفزوطا
 -3الحملت
-2اعذاد وكُام الحملت الفزوطُت
الفزوطُت على
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مطز1798

-3دخىل اللىاث الفزوطُت بلُت
الاراض ي املطزٍت
-4مىكعت أبي كير البدزٍت
-5ضُاضت هابلُىن في مطز
-6امللاومت املطزٍت وزىرة
اللاهزة ألاولى .

-1كُفُت ظهىر شخطُت مدمذ
 -4ججزبت مدمذ
علي ووضىلها إلى الحكم
علي باشا
-2جثبُذ مدمذ علي لحكمه
إلاضالخُت في
-3خماًت مطز مً ألاؾماع
مطز ج .1
إلاهجليزًت .
-1خزب الشام الثاهُت والثالثت
 -5ججزبت مدمذ
-2ججزبت مدمذ علي باشا في
علي باشا
الحكم .
إلاضالخُت في
-3النهػت إلاكخطادًت
مطز ج2
-4العىاًت بالخعلُم والنهىع به
 -6الىاكع الطُاس ي -1البالد العزبُت العثماهُت
-2أؾماع فزوطا في ضىرٍا ولبىان
العزبي .
 -7النهػت العزبُت -1مىؿلت الشزق العزبي وعىامل
مظاهز وهخائج  .الىخذة وإلاخخالف فيها
-2هخائج النهػت العزبُت
-1الخعاٌش
 -8العثماهُىن
-2ضُاضت الطلؿان عبذ الحمُذ
العزبُت وآخزحعاٌش بين العزب
والعزب
والعثماهُين(ضكت خذًذ الحجاس
(الخعاٌش
)
والخطادم )
-3الخطادم
-1مفهىم إلاضدشزاق
 -1مفهىم
إلاضدشزاق

 -4إلاضدشزاق وجارٍخ الىؾً
العزبي
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 -2وشأة الاضدشزاق -2وشأجه
 -3مزاخله
ومزاخل جؿىره.
 -4جؿىره
-1دوافع الحزكت الاضدشزاكُت
-2اهذاف الحزكت الاضدشزاكُت .
 -3دوافع الحزكت
الاضدشزاكُت واهذافها ج
1
 --4دوافع الحزكت
الاضدشزاكُت واهذافها
ج2

 -5املذارص
إلاضدشزاكُت

 -6املىاكف مً
إلاهخاج
إلاضدشزاقي

 -2غم الذولت
العثماهُت
للمشزق العزبي

 -6الذولت العثماهُت واملشزق
العزبي
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-1املذرضت الفزوطُت
-2املذرضت ا إهجليزًت
-3املذرضت ألاملاهُت
-4املذرضت ألامزٍكُت
-5املذرضت الزوضُت
-6املذرضت إلاضباهُت
-1مىكف ألاهبهار
-2مىكف الزفؼ
 -3املىكف املخىاسن
-1خالت املشزق العزبي كبُل
الىحىد العثماوي
-2دوافع الخىحه العثماوي هدى
املشزق
-3مىاحهت الخؿز الطفىي
 -4الطزاع غذ املمالُك
-5الزغبت في جىلي سعامت العالم
إلاضالمي
-6الطذام الطفىي –العثماوي

-7الطذام اململىكي –العثماوي .
 -7غم مكت وغىاخيها
 -8غم الُمً وغىاخيها .
-1مفهىم الخىظُماث
 -3الخىظُماث العثماهُت  -2دوافع الخىظُماث العثماهُت
وأززها على املشزق العزبي -3حذور الحزكت إلاضالخُت
-4إضالخاث ضلُم الثالث
-5الطلؿان مطؿفى الزابع
-6الطلؿان عبذ املجُذ
-7خـ كلخاهت
-8الخـ الهماًىوي
-9مىكف الطكان مً إلاضالخاث
العثماهُت .
-10اوعكاضاث الخىظُماث
العثماهُت على املشزق العزبي
-1خُاجه
-4خكم الطلؿان
 -2ضُاضت عبذ الحمُذ
العثماوي عبذ الحمُذ
الثاوي وأززه على املشزق الذاخلُت
-3كػُت الذضخىر وضُاضت عبذ
العزبي
الحمُذ الخارحُت
-4الطلؿان عبذ الحمُذ وفكزة
الجامعت إلاضالمُت
-5اهلالب  1908واساخت
الطلؿان عبذ الحمُذ عً
الحكم
-6املشزق العزبي في عهذ
الطلؿان عبذ الحمُذ الثاوي
-7الطلؿان عبذ الحمُذ الثاوي
واللػُت الفلطؿُيُت .

6

-5اللىمُىن ألاجزاك
والعزب( 1918-1908م)

-1حذور الحزكت اللىمُت
التركُت

-2بزوس املعارغت الطُاضت
داخل الذولت العثماهُت
-3وشأة الحزكت اللىمُت العزبُت
-4جؿىر الحزكت اللىمُت العزبُت
-5مؤجمز بارَظ وجبلىر مؿالب
الحزكت اللىمُت العزبُت .

 -7امللاومت الشعبُت في
الىؾً العزبي -1830
4920م

-1ألاهمُت الطتراجُجُت
للىؾً العزبي

 -2الخىافظ الاضخعماري
على الىؾً العزبي

 -3امللاومت الشعبُت في
الجشائز

-4امللاومت في املغزب
ألاكص ى
-5امللاومت الشعبُت في
مطز 1919-1881م
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-1املىكع الجغزافي
-2املىكع الفلكي
-3إلامكاهُاث الؿبُعُت
-4إلامكاهُاث البشزٍت
-1في شمال افزٍلُا
-2في كارة آضُا

 -1ملىمت الامير عبذ
اللادر
 -2البُعت في ملاومت ألامير
عبذ اللادر
-1اضباب ودوافع الثىرة
-2مزاخلها
 -1وشأتها
-2 -2مزاخلها

-6امللاومت الشعبُت في
الطىدان 1898-1881م

سعُم الثىرة
 -2ضببُت الثىرة
 -3مزاخلها

 -8حغزافُت الىؾً العزبي

 -9الحزكت الطهُىهُت

-1في فػل فلطؿين
ووحىب خبها وملذ
الطهُىهُت

-2غبـ مطؿلحاث
امللُاص
 -3حعزٍف
الطهُىهُت
وأهذافها
-4حذور الحزكت
الطهُىهُت

-5املؤجمزاث الطهُىهُت

-1فلطؿين الاراض ي امللذضت
املباركت عىذ املطلُمين واليهىد
واملطُدُين

-1الذولت اليهىدًت
-2الالضامُت

-1حعزٍف الطهُىهُت
-2أهذافها

 -1حذور الحزكت الطهُىهُت

-1مؤجمز بال بطىَطزا
-2املؤجمز الثاوي

-1مبادئ
-6أهم مبادئ ومؤضطاث -2مؤضطاث الطهُىهُت
الطهُىهُت
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التركيز على فلطؿين
-7بعؼ مشارَع
إلاضدُؿان الطهُىوي

-8جدالف الحزكت
الطهُىهُت مع الحزكلت
الاضخعمارٍت لالضدُالء
على فلطؿين
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جدالف الحزكت الطهُىهُت مع
الحزكلت الاضخعمارٍت لالضدُالء
على فلطؿين خالل الحزب
العاملُت الاولى

