
جدول الدروس االسبوعي

مها ناجي حسين مصطفىاالسم
-البريد االلكتروني

تاريخ الوطن العربي الحديثاسم المادة
تاريخ الوطن العربي الحديثمقرر الفصل
ان تتعرف الطالبة على ما مر به الوطن العربي منذ سقوط عاصمة الدولة العباسية اهداف المادة

م مروراً بسيطرة الدولة العثمانية عليها حتى بروز ١٢٥٨لمغول سنة على يد ا
االطماع االوربية صوب المنطقة

السيطرة -االحتالل العثماني للعراق والخليج العربي- ظهور الدولة العثمانيةالتفاصيل االساسية للمادة
نظم -سيطرة العثمانيين على المغرب العربي- العثمانية على مصر وبالد الشام

- المماليك واالسر المحلية الحاكمة- الحكم واالدارة العثمانية في الوطن العربي
العربية الكبرىالثورة - الغزو االستعماري االوربي للوطن العربي

الكتب المنهجية
تأريخ العرب الحديث للدكتورة بثينة عباس الجنابي

المصادر الخارجية
حتيتأريخ العرب المطول لفيليب

االمتحان النهائيالمشروعاالمتحانات اليوميةالمختبرالفصل الدراسي

تقديرات الفصل

٥٠%١٠%٤٠%
معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

لعلميجھاز االشراف والتقویم ا

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثانیة:المرحلة 

مھا ناجي حسین.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
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جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المادة المادة النظریةالتاریخاال
العلمیة

المالحظات

ظھور الدولة العثمانیة٢٨/٩-١٢٦
الصراع العثماني البرتغالي في الخلیج العربي٥/١٠-٢٣
الصراع العثماني الفارسي في الخلیج العربي١٢/١٠-٣١٠
االحتالل العثماني للعراق و الخلیج العربي١٩/١٠-٤١٧
اعادة السیطرة العثمانیة على مصر وبالد الشام٢٦/١٠-٥٢٤
المغرب العربيسیطرة العثمانیین على١/١١–٦٣١/١٠
نظم الحكم واالدارة العثمانیة في الوطن العربي٩/١١-٧٧
)١(امتحان الفصل االول ١٦/١١-٨١٤
غزو نادر شاه العراق٢٣/١١-٩٢١

الممالیك واالسر المحلیة الحاكمة٣٠/١١-١٠٢٨
الممالیك في بغداد٧/١٢-١١٥
الجلیلیون في الموصل١٤/١٢-١٢١٢
الممالیك في مصر٢١/١٢-١٣١٩
العصبیات في بالد الشام٢٨/١٢-١٤٢٦
االسرة القرملیة في طرابلس الغرب٤/١-١٥٢
)٢(امتحان الفصل االول ١٦٩/١

عطلة نصف السنة
االسرة المرادیة واالسرة الحسینیة في تونس١٧٢٥/١
لوطن العربيالغزو االستعماري االوربي ل١/٢-/ ١٨٣٠
الغزو الفرنسي واالنجلیزي لمصر٨/٢-١٩٦
نتائج غزو فرنسا لمصر١٥/٢-٢٠١٣
ظھور محمد علي٢٢/٢-٢١٢٠
الفرنسیون في المغرب العربي٢٩/٢-٢٢٢٧
الغزو االیطالي للیبیا٧/٣-٢٣٥
)١(امتحان الفصل الثاني ١٤/٣-٢٤١٢
النھضة العربیة الحدیثةاتجاھات حركة٢١/٣-٢٥١٩
النھضة القومیة٢٨/٣-٢٦٢٦
١٩١٣مؤتمر باریس سنة ٤/٤-٢٧٢
الثورة العربیة الكبرى١١/٤-٢٨٩
نتائج الثورة١٨/٤-٢٩١٦
اعادة لموضوع نتائج الثورة٢٥/٤-٣٠٢٣
)٢(امتحان الفصل الثاني ٢/٥–٣١٣٠/٤
مادةمراجعة شاملة لل٩/٥-٣٢٧

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
الي والبحث العلميوزارة التعلیم الع

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثانیة:المرحلة 

مھا ناجي حسین.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ة بغدادجامع/ كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Maha Naji Hissein Mustafa
E_mail -
Title Modern Arab homeland hist.
Course Coordinator Modern Arab homeland hist.

Course Objective
To know student university about many stages of Arab
homeland history since Abbasside state decline until ottoman
empire control and then the greedy European in area.

Course Description
The beginning of ottoman empire- the ottoman occupation for
Iraq and Arabian Gulf- the ottoman control for Egypt and Bilad
Alsham-  regime and administration ottoman system in Arab
World.

Textbook
Modern Arab homeland hist.    Dr. Buthainah Abbas

References
Arab Hist. Philip Hitti

Semester 1st 20% Daily examination Final ExamCourse Assessment 40% 2nd 20% 10% (50%)

General Notes -

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: History
Stage: 2 nd
Lecturer name: Maha Naj0
Academic Status: asst. prof.
Qualification: Ph.D
Place of work:College of
Education for Women / Baghdad
university

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 26-28/9 Ottoman state
appearance

2 3-5/10 Portuguese ottoman
conflict in Arabian Gulf

3 10-12/10 Persian ottoman conflict
in Arabian Gulf

4 17-19/10 Ottoman occupation for
Iraq and Arabian Gulf

5 24-26/10 Ottoman control for
Egypt and bilad alsham

6 31/10 – 1/11 Ottoman control for
Arab western

7 7-9/11 Ottoman administration
and rule system in Arab
homeland

8 14-16/11 First term examination
No. (1)

9 21-23/11 Nadir shah flood for
Iraq

10 28-30/11 Almamlike and local
dynasty

11 5-7/11 Almamalike in Baghdad
12 12-14/11 Al Jalilion in Mosul
13 19-21/11 Almamalike in Egypt
14 26-28/11 Party spirit in bila

Alsham
15 2-4/1 Al-Kurmuliyah family in

west Tripoli
16 9/1 First term examintation

No. (2)
Half-year Break

17 25/1 Alhusinyah family and
almuradiyah family in
Tunisia

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: History
Stage: 2 nd
Lecturer name: Maha Naj0
Academic Status: asst. prof.
Qualification: Ph.D
Place of work:College of  Education
for Women / Baghdad university

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



18 30/1 – 1/2 European colonial flood
for Arabian homeland

19 6-8/2 English flood for Egypt
20 13-15/2 France flood result for

Egypt
21 20-22/2 The appearance of

Mohammad Ali
22 27-29/2 The French in Arab

Western
23 5-7/3 Italy flood for Libya
24 12-14/3 2nd term examination

No.(1)
25 19-21/3 Modern Arabian

awakening movement
directions

26 26-28/3 Nationality awakening
27 2-4/4 Paris conference in 1913
28 9-11/4 The great Arabian

Revolution
29 16-18/4 Revolution result
30 23-24/4 Repeat for the same

subject
31 30/4 – 2/5 2nd term examination

No.(2)
32 7-9/5 Comprehensive

repetition for the course
Instructor Signature: Dean Signature:


