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 (( للمادة السنويةالخطة التدريسية أنجاز أستمارة )) 

 التدريسي: اسم م.د. نبيل خليل إبراهيم

Nabeel-history@ yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 :لمقرر الفص سنوي

اض أهم القوى العربية التي ظهرت تعريف الطلبة بأهمية منطقة الخليج العربي من خالل استعر

 في المنطقة وأهم التوجيهات والغزوات األوربية التي وطأت أرضها.
 ة:أهداف الماد

أخذ العبرة من دروس التاريخ -تحليل -سؤال وجواب -استفسار -شرح -تعليم  ة:للماد ةالتفاصيل األساسي 

 ة:الكتب المنهجي معاصرجعفر عباس حميدي وآخرون ، تاريخ الخليج العربي الحديث وال

االمتحان 

 النهائي
 الفصل االول الفصل الثاني المختبرات

الفصل 

 الدراسي

04  األول 20 20 ______ 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

لخليج ،ج.ج. لوليمر، دليل ا مصطفى النجار وآخرون ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 القسم التاريخي
 ة:المصادر الخارجي

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – األسبوعيجدول الدروس 
 

ةيالماده النظر ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

سب
ال
ا

ع
و
 

السيادة العربية في الخليج حتى بداية العصور   
 الحديثة

 تشرين األول 
1 

  الجغرافية والتسمية  
2 

  التجارة والمالحة في الخليج  
3 

  مدن الخليج العربي ونشاطاتها التجارية  
4 

المحاوالت األوربية واإلقليمية لغرض   
 السيطرة على المنطقة

 انيتشرين الث
5 

  الغزو البرتغالي  
6 

  التواجد الهولندي  
7 

  الغزو اإلنكليزي  
8 

  المحاوالت الفرنسية للنفوذ إلى الخليج  
9 

  التوسع الفارسي في الخليج  
10 

المقاومة العربية للغزو األوربي والتطورات   
 كانون األول الداخلية في أمارات ساحل عمان

11 

 دولة اليعاربة  
 

12 

  دولة البو سعيد  
13 

  عرب الساحل الشرقي )عرب بندريق(  
14 

  القواسم  
15 

  القاسمية -العالقات اإلنكليزية   
16 

 عطلة نصف السنة

 

 

 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي
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 التاريخ الماده النظرية ةيلالماده العم المالحظات

سب
ال
ا

ع
و
 

 رض سيطرتهم على الخليجنجاح اإلنكليز في ف  
 كانون الثاني

1 

 المحاوالت العثمانية للسيطرة على الخليج  
 

2 

 ألمانيا القيصرية والخليج العربي  
 

3 

 4  روسيا ومحاوالت الوصول للمياه الدافئة  

 5 شباط الواليات المتحدة األمريكية والخليج  

-1914التطورات السياسية في الخليج العربي)  
1945) 

 
6 

  بروز المقاومة العربية في األحواز  
7 

 تطورات الحركة الوطنية في عموم مناطق الخليج  
 آذار

8 

التطورات السياسية في الخليج بعد الحرب   

 العالمية الثانية
 

9 

 10  استقالل الكويت  

 نيسان اإلنسحاب البريطاني في المنطقة  
11 

ارات فشل مشروع اإلتحاد التساعي بين إم  
  ساحل عمان

12 

 13  استقالل البحرين  

 14 حزيران استقالل قطر  

  قيام دولة األمارات العربية المتحدة  
15 

 16  مراجعات للمادة العلمية  
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