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BSAR 302- Study of Arab World    العالم العربيدراسة  
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
حيتّل الوطن العريب أمهية ابرزة يف العامل لغًة ودينا، وسياسًة واسرتتيجية، واقتصاًدا وثقافًة. تعترب ادلنطقة  

العربية مهد الدايانت السماوية الثالث، اليهودية وادلسيحية واإلسالم، كما أنو يتوسط العامل موقعاً وجغرافًيا. يزخر 
والطبيعية، وىذا ما جعلو قوة ىامة من بني القوى االقتصادية الدولية. الوطن العريب بكثري من الثروات ادلعدنية 

وىذه ادلادة الدراسية سوف تقدم ادلعلومات األساسية عن ادلنطقة العربية وما تتسم بو الدول العربية من ميزات 
 ثقافية مشرتكة. 
 أهداف املقرر:

 متّكن ىذه ادلادة الطالب على:
 حول الدول العربية.التعرف مبعلومات أساسية مهمة  .1
 التعرف ابدلنظمات العربية ونظام إدارهتا على ادلستوى اإلقليمي والعادلي. .2
 التعرف بقضااي عربية معاصرة يواجهها اجملتمع العريب علي الصعيد السياسي واالجتماعي والفكري.  .3

 حمتوايت املقرر:
 تعارف عام للوطن العريب .1

 السياسية واالسرتاتيجية ومكانتو العادلية.التعريف ابدلوقع اجلغرايف وأمهيتو  1.1
 نظرة على أتريخ العامل العريب العام. 1.2

السكان، مع تركيز خاص على معلومات أساسية ذلا مثل موقع جغرايف، و ) الدول العربية يف قارة آسيا .2
 التعليمي وغريىا(االقتصادي و النظام السياسي و العملة، والتقسيم اإلداري، و العاصمة و و 

 ألردنا 2.1
 األمارات العربية ادلتحدة 2.2
 البحرين 2.3
 ادلملكة العربية السعودية 2.4
 سوراي 2.5
 العراق 2.6
 عمان 2.7
 فلسطني 2.8
 قطر 2.9

 الكويت 2.12
 لبنان 2.11
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 اليمن 2.12
) مع تركيز خاص على معلومات أساسية ذلا مثل موقع جغرايف، و  الدول العربية يف قارة إفريقيا .3

 السكان، و العاصمة و العملة، والتقسيم اإلداري، و النظام السياسي و االقتصادي و التعليمي وغريىا(
 تونس 3.1
 اجلزائر 3.2
 جيبويت 3.3
 السودان 3.4
 الصومال 3.5
 مجهورية الُقُمر 3.6
 ليبيا 3.7
 مصر 3.8
 ادلملكة ادلغربية 3.9

 ادلوريطانيا 3.12
 العربيةاملنظمات  .4

 اجلامعة العربية 4.1
 اجمللس التعاون اخلليجي 4.2

 قضااي عربية معاصرة .5
 احلرب األىلية يف الوطن العريب 5.1
 تطور الدميوقراطية يف الوطن العريب 5.2
 القومية العربية 5.3
 حقوق اإلنسان يف العامل العريب 5.4
 الصحافة احلرة يف الوطن العريب 5.5

 الكتب املقرتحة:
  العريب مهد حلضارات العامل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، اجلواري، رائد، الدكتور، أرض الوطن

 م.2215األردن، 
  ،م.2228محيدة، عبد الرمحان، الدكتور، جغرافية الوطن العريب، دار الفكر، دمشق 
  ،رأفت الشيخ،دكتور، أتريخ العرب ادلعاصر، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، مصر

 م.1996
 م2224، بريوت دار الفكر العريب، ،ادلنظمات الدولية ،سنيالفتالوي سهيل ح. 
  ،م.2212حممود، دمحم موسى، موسوعة الوطن العريب، دار دجلة، بغداد 
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  ،انجي علوش، الوطن العريب، اجلغرافية الطبيعية والبشرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت
 م.1999

  م.2222ادلعاصر، مكتبة العبيكان، مصر، ايغي، امساعيل أمحد، أتريخ العامل العريب 
 A-Z Countries of the World, Oxford University Press, U.K. 2004. 

 .ادلواقع الشبكية ادلتعلقة ابلدول العربية 
 


