مجهورية العراق
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الحسين
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات  /قسم الجفرافية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني
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اسم المادة

تاريخ الحديث للوطن العربي والع ارق المعاصر

مقرر الفصل
اهداف المادة

دراسة اوضاع الوطن العربي خالل العهد العثماني والعراق الى قيام النظام

التفاصيل االساسية للمادة

السيطرة العثمانية للوطن العربي والعراق  ,االستعمار االوربي في منطقة

الجمهوري في العراق

العالم العربي  ,الحكم الوطني في العراق
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني من 5151 -5151م
الدولة العثمانية تاريخ وحضارة  ,دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني ,
بلديات العراق في العهد العثماني  ,تاريخ العراق السياسي الحديث  ,من تأريخ

االقطار العربية في العهد العثماني  ,االدارة البريطانية في العراق ,االدارة العثمانية
في والية بغداد  ,ومصادر اخرى
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية
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المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي
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-

مثالا%04

اليومية

مجهورية العراق

الجامعة :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
اسم القســم  :الجغرافية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :أ.م.د.عبد العظيم عباس عبد
الحسين
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات  /قسم الجفرافية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ
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المادة العلمية

المادة النظرية

استعراض سريع للمنهج الدراسي خالل العام وتوضيح
اهداف طرحه
نشأت الدولة العثمانية
عطلة عيد االضحى
ادوار انتقال االمارة العثمانية الى امبراطورية
دولة المماليك في مصر وبالد الشام
السيطرة العثمانية على الشام ومصر والحجاز
الصراع الصفوي العثماني
التوسع العثماني في العراق
االحتالل الصفوي لبغداد
اختبار
حكم المماليك في العراق
تمكلة
داوود باشا
حركة االصالح وعهد التنظيمات
مدحت باشا واصالحاته االدارية
االمتحانات الفصلية

عطلة نصف السنة

توقيع االستاذ :

السيطرة العثمانية على المغرب العربي
الغزو الفرنسي واالنكليزي على مصر
نتائج غزو فرنسا لمصر
محمد علي واليا على مصر
الفرنسيون في الجزائر وتونس ومراكش
الغزو االيطالي الى ليبيا
النهضة الفكرية واثرها السياسي في الوطن العربي
الثورة العربية الكبرى
االحتالل البريطاني على العراق
اختبار
ثورة العشرين االسباب والنتائج
الحكومة الوطنية المؤقتة
المجلس التأسيسي العراقي
حكومة االنقاذ الوطني وثورة رشيد عالي الكيالني
ثورة 12تموز
امتحانات فصلية

توقيع العميد :

المالحظات

