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جدول الدروس االسبوعي

سميرة عبد الرزاق عبد اهللاالسم
_البريد االلكتروني

تاريخ الخليج العربي الحديثاسم المادة
ساعة خالل السنة) ٣٢(مقرر الفصل
, ج العربي وأهميتها االقتصادية والسوقيةالتعريف بمنطقة الخليأهداف المادة

ها من اجل السيطرة عليها بدء من القرن السادس والتنافس الدولي علي
عشر وانتهاء بالقرن العشرين 

والتطورات السياسية ,الغزو االوروبي للخليج العربي والمقاومة العربية التفاصيل االساسية للمادة
والعالقات العراقية ,واالنسحاب البريطاني من الخليج ,في الخليج العربي 
.١٩٥٨تموز١٤الخليجية بعد ثورة 

الكتب المنهجية
.تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر, مصطفى النجار وآخرون
دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر , بدر الدين عباس الخصوصي

المصادر الخارجية
ويلسون الخليج العربي 
مايلز الخليج بلدانه وقبائله 

١٨٨٨_١٧٩٥بريطانيا والخليج ,كيلي
االمتحانات المختبرالفصل الدراسي

اليومية
االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٠%٤٠%

معلومات اضافية
_

جمھوریة العراق
ميوزارة التعلیم العالي والبحث العل
جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیھ للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثالثھ:المرحلة 

سمیرة عبد الرزاق عبدهللا:اسم المحاضر الثالثي
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

خلیج العربيالتجارة والمالحة في التشرین األول١
الغزو /األحوال السیاسیة للخلیج٢

األوروبي للخلیج

الغزو البرتغالي٣

الوجود الھولندي في الخلیج ٤
الفارسي /الفرنسي/األنكلیزي/العربي٥
الغزو الفارسي للخلیج العربي تشرین الثاني٦

والمقاومة العربي للغزو 
١٧٤٩-١٦٢٤الیعاربة في عمان ٧

البو سعید ٨
العرب في بندریق والساحل الشرقي ٩

التنافس الدولي في الخلیج /القواسمكانون األول١٠
١٩العربي أواخر القرن 

نجاح األنكلیز في فرض سیطرتھم ١١
على الخلیج العربي 

المحاوالت العثمانیة للسیطرة على ١٢
الخلیج العربي 

روسیا القیصریة السوفیتي والخلیج ١٣
العربي

الغزو الفارسي لألحواز كانون الثاني١٤
والمقاومة العربیة 

بوادر الحركة الوطنیة في ١٥
العشرینات

الحركة الوطنیة في الخمسینات ١٦
والستینات

عطلة نصف السنة
شباط١٧
١٨
الخلیج التطورات السیاسیة في ١٩

العربي بعد الحرب العالمیة الثانیة

جمھوریة العراق
یم العالي والبحث العلميوزارة التعل

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الثالثھ:المرحلة 

سمیرة عبد الرزاق عبد هللا:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد:مكان العمل  



النفط وزیادة األھمیة االستراتیجیة ٢٠
للخلیج العربي

/األنسحاب البریطاني في الخلیجآذار٢١
استقالل امارات الخلیج

احتالل /األطماع األیرانیة في الخلیج٢٢
الجزر الثالث 

الھجرة األجنبیة ومخاطرھا على ٢٣
یج العربيالخل

دور العراق في الخلیج حتى الحرب ٢٤
العالمیة األولى

العالقات العراقیة الخلیجیة في ضل نیسان٢٥
العھد الملكي

العالقات العراقیة الخلیجیة بعد ثورة ٢٦
١٩٥٨تموز١٤

موقف العراق من األنسحاب مایس٢٧
البریطاني من الخلیج

٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Samera Abd Alrazaq Abd Alla
E_mail _
Title The History of Arabian Gulf of modern and contemporary
Course Coordinator (32) hours during the year

Course Objective

Translation into Arabic in Arabian Gulf an Its economic main and
strategic in this area  to control as international controlling on it by
competition between these powers. Starting from sixteenth century  till
the last twentieth century

Course Description
The Europian  invasion of the Arabian Gulf and resistance and  the British
pull out from the Gulf ,the relation between Iraq and Arabian Gulf after
revolution on July 1958

Text  book Mustafa Al.najar and others , the History of Arabian Gulf of modern and
contemporary
Badr Al.deen Al.khsosy ,the History of Arabian Gulf studies of modern
and contemporary

References
Kelly ,Britain ,and Persian Gulf 1795-1888
Miles,the countries and tribes of the Gulf
Wilson ,the Arabian Gulf

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment  (40%) _  (10%) ----  (50%)

General Notes _

University:Baghdad
College:Education for women
Department: History
Stage:third
Lecturer name:Samera abd
Alrazaq Abd allah
Academic Status:Assistant
professour
Qualification:DR
Place of work:  Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 October The commerce and
navigation in Arabian
Gulf/cities of Arabian

2 Political situation of Arabian
Gulf the Europian Invasion

of the Gulf
3 The Portuguese invasion
4 The Dutchs entity of the

Arabian Gulf/English
/France/Persian

5 November The Persian invasion of the
Arabian Gulf and the Arab

resistance
6 The yarbi in Oman 1624-

1749
7 Albo Saeed
8 Arabian in Bandreq and east

Beach
9 December Alqawasim/international

competition in Arabian Gulf
at last of 19 century

10 English success in controlling
on Arabian Gulf

11 Ottoman emperor trying to
control of Arabian Gulf

12 Russian Caesar ,soviet union
and Arabian Gulf

13 January The Persian invasion of the
Ahwaz and the Arab

Resistance
14 Began of nationalism

movement In twenteenth
century

15 Nationalism movement in
fifteenth and sixteenth

University:Baghdad
College:college of Education for
women
Department:History
Stage:third
Lecturer name:Samera abd
al.razaq abd allah
Academic status:Assistant
professour
Qualification:Dr
Place of work:Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



century
16

Half-year Break
17 February
18
19 Political development in

Arabian Gulf After the
second world war

20 The petrol and strategic
interesting of Arabian Gulf

21 March Pulling out of British from
Arabian Gulf /independence

of united of Arabian Gulf
22 Iranian  covetous nees in

Arabian Gulf occupation the
three lands

23 The immigration and its
risks on Arabian Gulf

24 The vale of Iraqi in Arabian
Gulf till the first world war

25 April The Iraqi relationship with
Arabian Gulf under the force

of royal period
26
27 the relationship between Iraq

and Arabian Gulf after
revolution of July1958

28
29 May stance of Iraq about pulling

out of British from Arabian
Gulf

30
31

32
Instructor Signature: Dean Signature:


