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الوطن العربي  المعاصراسم المادة
االول والثانيمقرر الفصل
التاسع عشر حتى زيادة ثقافة الطلبه عن حركة التحرر العربي خالل المدة من نهاية القرن اهداف المادة

ستينيات القرن العشرين
.نشأة الحركه القوميه العربيهالتفاصيل االساسية للمادة

.العرب خالل الحرب العالميه االولى
.قيام حكومة دمشق ومؤتمر باريس

.الثورات العربية بين الحربين
ليبيه وقيام ثورة الحركة الوطنية ال.قيام امارة شرق االردن , فلسطين , لبنان , سوريا , مصر

.عمر المختار
.حركة التحرر العربيه بعد الحرب العالمية الثانية

.ثم حركة الوحدة العربية١٩٥٢استقالل سوريا ولبنان وشرق االردن والثورة المصرية عام 
.الثالثي١٩٦٣ومشروع , ١٩٥٨وحدة , سوريا الكبرى الجامعة العربية, الهالل الخصيب

الكتب المنهجية
االستاذ الدكتور عبد المجيد كامل عبد . لمختصر في تاريخ الوطن العربي المعاصرا-١

.اللطيف
.خليل ابراهم احمد. تأريخ الوطن العربي المعاصر-٢

المصادر الخارجية
.جورج انطونيوس . يقضة العرب-١
جاسم محمد حسن.د.تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر-٢
.رأفت الشيخ. د. العرب في التاريخ المعاصر-٣

االمتحان النهائيالمشروعاالمتحانات اليوميةالمختبرالفصل الدراسي
تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
بیھ للبناتكلیة التر:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الرابعھ:المرحلة 

عبد المجید كامل عبد اللطیف:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ :اللقب العلمي 

دكتور:المؤھل العلمي 
كلیة التربیھ للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الواجھات السیاسیھ للنضال العربي تشرین االول/ ع االولاالسبو١
النوادي والجمعیات العلنیھ (

)والسریة
١٩١٣المؤتمر العربي االول عام االسبوع الثاني٢
المراسالت العربیة میثاق دمشق واالسبوع الثالث٣

ساومات حول مالبریطنیة وال
ساكیكس (مستقبل المشرق العربي 
)بیكو و بلفور

١٩١٦الثورة العربیھ الكبرى عام االسبوع الرابع٤
مؤتمر الصلح في باریستشرین الثاني/االسبوع االول٥
- ١٩١٨حكومة دمشق العربیةاالسبوع الثاني٦

١٩٢٠
والمقاومھ ١٩١٩الثورة المصریھ االسبوع الثالث٧

في سوریا لالحتالل الفرنسي 
١٩٢٠

طورات السیاسیة في مصر حتى التاالسبوع الرابع٨
١٩٣٦عام 

١٩٥٢الثورة المصریھ كانون االول/ االسبوع االول٩
التطورات السیاسیھ في سوریا االسبوع الثاني١٠

١٩٣٦ومعاھدة ١٩٢٥وثورة 
١٩٤٦حتى االستقالل 

التطورات السیاسیة في لبنان االسبوع الثالث١١
واخراج اخر جندي ١٩٣٦ومعاھدة 
١٩٤٦رنسي عام ف

ظھور امارة شرق االردن االسبوع الرابع١٢
والتطورات السیاسیة فیھا حتى 

.١٩٤٦االستقالل عام 
ویكون في ھذى االسبوع امتحان 

سھَّرَدُفي المادة الم
الحركة الوطنیة في لیبیا وثورة كانون الثاني/ االسبوع االول ١٣

عمر المختار 
قاومة العرب لسیاسة االنتداب ماالسبوع الثاني١٤

البریطاني والھجرة الصھیونیة 
١٩٢٩وثورة البراق 

الثورة الفلسطینیة وامتداد الحركة االسبوع الثالث١٥
١٩٣٩-١٩٣٦الوطنیة 

القظیة الفلسطینیة في اروقة مجلس االسبوع الرابع١٦
والحرب العربیھ ١٩٤٧االمن 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الرابعھ:المرحلة 

عبدالمجید كامل عبد اللطیف.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتور:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



.١٩٣٦االسرائیلیة
المادة السابقھمع امتحان في

١٧
نیسان/ االسبوع االول

مشروع سوریا الكبرى ومشروع 
الھالل الخصیب

الجامعة العربیةاالسبوع الثاني١٨
الوحدة المصریة السوریةاالسبوع الثالث١٩
١٩٦٣اتفاقیة الوحدة الثالثیة عام االسبوع الرابع٢٠
االسبوع االول من مایس اعادة ٢١

وامتحان في المادة
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr. Abdullmajeed Kamil Abdullatif
E_mail Majeed.kamil@yahoo.com
Title Contemporary Arab World
Course Coordinator First & second curriculum

Course Objective Increase the culture of students from the Arab liberation movement during the
period from the end of the nineteenth century until the sixties of the twentieth
century

Course Description
The emergence of the Arab national movement.
Arabs during World War One.
Damascus and the Government of the Paris Conference.
Arab revolutions between the two wars.
Egypt, Syria, Lebanon, Palestine, the Emirate of Transjordan. Libyan national
movement and the revolution of Omar Mukhtar.
The Arab liberation movement after World War II.
The independence of Syria, Lebanon, East Jordan and the Egyptian revolution in
1952 and then the movement of Arab unity.
Fertile Crescent, the Arab League of Greater Syria, unit 1958, and the draft 1963
triple.

Textbook Manual in the history of the contemporary Arab world. Prof. Dr. Abdul Majeed
Abdul Latif full.
2 - History of the Arab world today. Khalil Ibrahim Ahmed.

References - Arab awakening. George Antonius.
2 - Date of the Arab world of modern and contemporary. D. Jassim Mohammed
Hassan
3 - Arabs in modern history. D. Raafat el-Sheikh.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

University:Baghdad
College:education for women
Department:History
Stage:fourth stage
Lecturer name:Dr. Abdull Majeed
Academic Status:proffessor
Qualification:doctor
Place of work:college of education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 First week/
October

Interfaces of the political
struggle of the Arab (clubs,

associations, public and
private)

2 Second week The first Arab Conference in
1913

3 Third week Charter of Damascus and
the Arab Albraitunaih
correspondence and

bargaining over the future of
the Arab Mashreq (Picot

and Balfour Sakix)
4 Fourth week Great Arab Revolt of 1916
5 First week/

november
Peace Conference in Paris

6 Second week Arab government in
Damascus 1918-1920

7 Third week Egyptian Revolution 1919
and the resistance in Syria

for the French occupation of
1920

8 Fourth week Political developments in
Egypt until 1936

9 First week/
december

Egyptian Revolution 1952

10 Second week Political developments in
Syria and the revolution in

1925 and the 1936 Treaty of
Independence until 1946

11 Third week Political developments in
Lebanon and the Treaty of

1936 and directed by
another French soldier in

1946
12 Fourth week Appearance of the emirate

of Transjordan, and political
developments there until
independence in 1946.

And be in a delirious week

University:Baghdad
College:education for women
Department:History
Stage:fourth stage
Lecturer name:Dr.Abdull Majeed
Academic Status:proffessor
Qualification:doctor
Place of work:college of education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



exam school in article
13 First week/

january
National movement in

Libya, Omar Mukhtar and
the revolution

14 Second week Arab resistance to the policy
of the British Mandate and
Zionist immigration and the

Buraq Revolution 1929
15 Third week The Palestinian revolution

and the extension of the
National Movement 1936 -

1939
16 Fourth week The Palestinian cause in the

corridors of the UN Security
Council 1947 and the Arab-

Israeli war in 1936.
With the exam in the

previous article

17 First week/
april

Project of Greater Syria and
the Fertile Crescent Project

18 Second week Arab League
19 Third week Egyptian-Syrian unity
20 Fourth week Tripartite Unity Agreement

of 1963
21 First week/ may The first week of May and

re-examination in article
22
23
24
25
26
27
28

Instructor Signature: Dean Signature:


