
جدول الدروس االسبوعي
فاضل محمد عبد الحسيناالسم

fadelhoseini@yahoo.comالبريد االلكتروني
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصراسم المادة

سنوىمقرر الفصل
التعرف على تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر واخذ العبر اهداف المادة

حداث التاريخية التى مرت بها المنطقة لتالفي االخطاء والدروس من اال
.والمصائب التى تعرضت لها 

الغزو االوربي للخليج –الخليج العربي ايام السيادة وقبل الغزو االوربي التفاصيل االساسية للمادة
التنافس الدولى في الخليج اواخر –المقاومة العربية للغزو االوربي –

نجاح االنكليز في السيطرة على الخليج –٢٠ن واوائل القر١٩القرن 
استقالل امارات الخليج العربي–

الكتب المنهجية
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر للدكتور جعفر عباس حميدى-١
تاريخ الخليج العربي للدكتور صالح العابد-٢

المصادر الخارجية
زالخليج بلدانه وقبائله للمؤلف س ب مايل-ا 
عمان وبريطانيا للدكتور فاضل محمد-٣الخليج للمؤلف ارنولد ولسن-٢

االمتحانات البحثالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-٣٠١٠١٠

معلومات اضافية
المقررةنستبدل المفردات الملغاة بمفردات جديدة من بحوثى المنشورة والتى لها صلة بالمادة 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثالثة:المرحلة 

فاضل محمد عبد الحسین:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

وراةدكت:المؤھل العلمي 
بغداد:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

السیادة العربیة في الخلیج العربي٢٠١١-١٠-١٢
الخلیج العربي قبل الغزو االوربي٢٠١١-١٠-٢٩
التجارة والمالحة في الخلیج العربي٢٠١١-١٠- ٣١٦
مدن الخلیج العربي٢٠١١-١٠- ٤٢٣
االحوال السیاسیة في الخلیج٢٠١١-١٠- ٥٣٠
الغزو البرتغالي٢٠١١-١١-٦٦
الوجود الھولندي في الخلیج٢٠١١-١١- ٧١٣
الغزو البریطانى للخلیج العربي٢٠١١-١١- ٨٢٠
الغزو الفرنسي للخلیج٢٠١١-١١- ٩٢٧

المقاومة العربیة للغزو االوربي٢٠١١-١٢-١٠٤
١٧٤٩- ١٦٢٤الیعاربة فى عمان ٢٠١١-١٢- ١١١١
البوسعید٢٠١١-١٢- ١٢١٨
العرب في بندریق٢٠١١-١٢- ١٣٢٥
القواسم٢٠١٢-١-١٤٨
التنافس الدولي في الخلیج٢٠١٢-١- ١٥١٥
امتحانات١٦

عطلة نصف السنة
یز في فرض سیطرتھم نجاح االنكل٢٠١٢-٢-١٧١
المحاوالت العثمانیة للسیطرة على الخلیج العربي٢٠١٢-٢-١٨٩
المانیا القیصریة والخلیج٢٠١٢-٢- ١٩١٦
روسیا القیصریة واالتحاد السوفیتى والخلیج العربي٢٠١٢-٢- ٢٠٢٣
١٩١٨-١٩١٤التطورات السیاسیة في الخلیج ٢٠١٢-٣-٢١١
الحركة الوطنیة في الخلیج العربي٢٠١٢-٣-٢٢٨
الحركة الوطنیة في الثالثینات٢٠١٢-٣- ٢٣١٥
الحركة الوطنیة في الخمسینات والستینات٢٠١٢-٣- ٢٤٢٢
التطورات السیاسیة في الخلیج بعد الحرب العالمیة الثانیة٢٠١٢-٣- ٢٥٢٩
االنسحاب البریطاني من الخلیج٢٠١٢-٤-٢٦٥
استقالل امارات الخلیج العربي٢٠١٢-٤- ٢٧١٢
دور العراق في الخلیج٢٠١٢-٤- ٢٨١٩
العالقات العراقیة الخلیجیة في ظل العھد الملكى٢٠١٢-٤- ٢٩٢٦
موقف العراق من االنسحاب البریطاني من الخلیج العربي٢٠١٢-٥-٣٠٣
التاریخ الحدیثالعالقات العمانیة البریطانیة ابان ٢٠١٢-٥- ٣١١٠
التنظیمات االجتماعیة في الخلیج العر بي٢٠١٢-٥- ٣٢١٧

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

فاضل محمد عبد الحسین:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 
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Course Weekly Outline

Course Instructor Fadhil Mohammed AbdulHussein
E_mail fadelhoseini@yahoo.com
Title Arabian Gulf History
Course Coordinator Ayear

Course Objective
A study for History of Arabian Gulf and the students learn
lessons from this history for today and future

Course Description Arabian Gulf before europian  occupied and the role of arab in
refuse that,   conflict between several countries about the Gulf
in the end of 19thCent. And beginning of20th Cent.and the
independent of gulf countries

Textbook
1-Historyof Arabian Gulf  Dr.jaafar abbas humadi
2.History of Arabian Gulf Dr.Saleh Alaabid

References
1.The Gulf countries s.b.Miles
2.The Gulf   Wilson   3.Oman and Britain  Dr.Fadhil
Mohammed
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 30 - 10 10 50

General Notes

I give the students a new course about the modern history of
Arab Gulf from my researches which published in the several
journales for the same topics

University:Baghdad
College:Education for women
Department:History
Stage:Third
Lecturer name:Fadhil
MohammedAbdulhussein
Academic Status:Assist.prof
Qualification:PHD
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 2-10-20011 Arab supremacy on the
Gulf

2 9-10-2011 Arab Gulf before
occupied

3 16-10-2011 Trade and navy in the
Gulf

4 23-10-2011 Towns of the Gulf
5 30-10-2011 Politicals states in

theGulf
6 6-11-2011 Portuguese conquest
7 13-11-2011 Dutch Existence
8 20-11-2011 British conquest
9 27-11-2011 French conquest

10 4-12-2011 Arabian impedance
11 11-12-2011 Al-yaareba in Oman
12 18-12-2011 Al-bo saad
13 25-12-2011 Arab in Bandareeq
14 8-1-2012 Alqwasim
15 15-1-2012 International compete

about the GULf
16 Test

Half-year Break
17 1-2-2012 British enforcement on

arabian Gulf
18 9-2-2012 Ottmanian tries in the

Gulf
19 16 -2-2012 Germany in the Gulf
20 23-2-2012 Russia in Gulf
21 1-3-2012 Politicals Development

in the Gulf
22 8-3-2012 National movement in

the Gulf
23 15-3-2012 N.M between1930-1939
24 22-3-2012 N.M between 1950-1969

University:Baghdad
College:Education for woman
Department:History
Stage:Third
Lecturer name:Fadhil
Mohammed Abdulhussein
Academic Status:Assist.prof
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Place of work:
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25 29-3-2012 Political Development in
Gulf after second war

26 5-4-2012 British Pullout
27 12-4-2012 Independent of Arabian

states
28 19-4-2012 The role of Iraq in Gulf
29 26-4-2012 Iraqi-Gulf relations
30 3-5-2012 Iraq and British pull out
31 10-5-2012 British-Omani Relations
32 17-5-2012 Social Organizations in

the Arab Gulf
Instructor Signature: Dean Signature:


