
 
 م2020/هـ1442                                                     ( 82العدد )ملحق  –                          

 

 
185 

كادميي لدراسة تاريخ دولة اإِلمارات العربية تقويم املنجز اأَل

 امنوذًجَأجامعة بغداد  –احلديث واملعاصر  املتحدة

 م1974-2019    

 **مال اهلل مؤّيدازدهار .دم.   صباح مهدي أرميض.د. أ

8/8/2020 تأريخ القبول:       10/7/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

دراسات تاريخ منطقة الخليج العربي الحديث والمعاصر مرتكزًا أساسيًا من  شكلت         
 مرتكزات دراسات التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة بغداد منذ افتتاح الدراسات العليا 

وامتازت دراسات تاريخ دولة  1974)ماجستير تاريخ حديث( في كلية اآلداب عام 
اضحة اكدتها االحصائيات التي نظمها الباحثان االمارات العربية المتحدة بخصوصية و 

في الدراسة القائمة على مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه أو على مستوى األبحاث 
المنشورة في المجالت األكاديمية التخصصية الصادرة من كليات الجامعة وهي مؤشرة في 

 ثنايا الدراسة.
ت المنجز االكاديمي لتاريخ دولة وفي هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على مسارا

االمارات العربية المتحدة الحديث والمعاصر بالعرض والتحليل والتقويم في ضوء انجازات 
الباحث العراقي على مستوى الرسائل االكاديمية )الماجستير والدكتوراه( واالبحاث العلمية 

 يات جامعة بغداد.المنشورة في المجالت العلمية االكاديمية المحكمة الصادرة من كل
هو بداية اولى رسالة ماجستير  1974وقد حدد االطار الزمني لموضوع الدراسة في العام 

 .2019وحتى العام 
 بغداد –االمارات  –تاريخ  –االكاديمي  –المنجز  –الكلمات المفتاحية: تقويم 

 
                                                 

  جامعة بغداد ابن رشد  ةيالترب ةي/ کل التاريخقسم /. 
 ** قسم التاريخ / كلية التربية / جامعة الحمدانية .
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 المقدمة:
أساسزيًا مزن  شكلت دراسات تاريخ منطقة الخليج العربي الحديث والمعاصر مرتكززاً 

مرتكزات دراسزات التزاريخ الحزديث والمعاصزر فزي جامعزة بغزداد منزذ افتتزاح الدراسزات العليزا 
، وامتززززازت دراسززززات تززززاريخ دولززززة 1974)ماجسززززتير تززززاريخ حززززديث( فززززي كليززززة اآلداب عززززام 

االمززارات العربيززة المتحززدة بخصوصززية واضززحة أكززدتها االحصززائيات التززي نظمهززا الباحثززان 
قائمززة، علززى مسززتوى رسززائل الماجسززتير والززدكتوراه أو علززى مسززتوى االبحززاث فززي الدراسززة ال

المنشورة في المجالت االكاديمية التخصصية الصادرة عن كليات الجامعة وهي مؤشرة فزي 
 ثنايا الدراسة.

ال شزززن أن الباحزززث االكزززاديمي العراقزززي أولزززى اهتمامززز  بدراسزززة تزززاريخ هزززذه الدولزززة 
داف واالغززززراض، منهززززا مززززا يتعلززززئ بالتززززاريخ االنمززززائي وقززززدمها بموضززززوعات متنوعززززة االهزززز

التطزور،، أو مثاليززة أنشززطة وفعاليزات السززير والتززراجم والشخصزيات االماراتيززة، والسززيما تلززن 
التي تركت بصمة في تاريخها وفي مقدمتهم المغفزور لز  الشزيخ زايزد بزن سزلطان ال نهيزان، 

الجتمزززاعي والعالقزززات المحليزززة فضزززاًل عزززن ذلزززن دراسزززات فزززي تزززاريخ الدولزززة االقتصزززاد، وا
واالقليمية والدولية، ولم يغفل الباحث العراقي عن دراسة األسزر والبيوتزات الحاكمزة فزي هزذه 
الدولة وما تركت  من سزيرة اسزهمت فزي بنزاء لبنزات هزذه الدولزة فزي تاريخهزا الحزديث وصزواًل 

 إلى التاريخ المعاصر.
شزكيالت متعزددة واالغزراض المختلفزة نشزرت تفقزد أما الدراسات البحثية االكاديميزة 

منهزززا االبحزززاث والدراسزززات ذات الصزززلة بالعالقزززات الدوليزززة لتمزززارات العربيزززة المتحزززدة فزززي 
محيطهززززا الخليجززززي والعربززززي واالقليمززززي والززززدولي، وأبحززززاث ودراسززززات اختصززززت بالجوانززززب 

حديززدًا االجتماعيززة واالقتصززادية، كمززا تناولززت دراسززات اخززرى فززي اطززار العلززوم السياسززية وت
 شكل النظام السياسي في هذه الدولة.

كرسزززت الدراسزززة تسزززليط االضزززواء علزززى مسزززارات المنجزززز االكزززاديمي لتزززاريخ دولزززة 
االمارات العربية المتحدة الحديث والمعاصر، بالعرض والتحليل والتقويم فزي ضزوء انجزازات 

أو االبحززززاث  الباحززززث العراقززززي علززززى مسززززتوى الرسززززائل االكاديميززززة )الماجسززززتير والززززدكتوراه(
العلميزززة المنشزززورة فزززي المجزززالت العلميزززة االكاديميزززة المحكمزززة الصزززادرة عزززن كليزززات جامعزززة 
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بغززززداد ذات الصززززلة بالدراسززززات التاريخيززززة واالجتماعيززززة وهززززي مجززززالت )األسززززتاذ( واآلداب، 
 ومجلة التاريخ واآلثار ومجلة الدراسات السياسية والتاريخية.

، هزززو تزززاريخ انجزززاز أول 1974ة فزززي عزززام حزززدد االطزززار الزمنزززي لموضزززوع الدراسززز
، عززن رسززالت  (1)رسززالة ماجسززتير فززي التززاريخ الحززديث للمرحززوم الززدكتور صززال  محمززد العابززد

جامعزززة بغزززداد، -ر كليزززة اآلداب1820-1747الموسزززومة ردور القواسزززم فزززي الخلزززيج العربزززي 
لحسززين ، هززو انجززاز رسززالة الطالززب حسززين محمززد عبززد ا2019ونهايززة االطززار الزمنززي عززام 

عن النخبة العراقية ودورها في تأسيس دولة االمارات العربية المتحدة، فزي كليزة التربيزة ابزن 
 .(2)جامعة بغداد-رشد

وجززززدير بالززززذكر ان هنززززان العشززززرات مزززززن الدراسززززات التاريخيززززة ذات صززززلة بدولزززززة 
االمززززارات العربيززززة المتحززززدة انجزززززت فززززي الجامعززززات والمعاهززززد البحثيززززة فززززي العززززرائ. وضزززز  

حثززان فززي خططهززم المسززتقبلية القريبززة توسززي  هززذه الدراسززة، كززي تصززب  علززى المسززتوى البا
 االكاديمي في عموم العرائ وبهدف التغطية الشاملة بمجمل تلن الدراسات.

 اشكالية الدراسة:
حززززدد الباحثززززان مشززززكلة الدراسززززة، فززززي أن معظززززم مززززا تززززم عرضزززز  مززززن الدراسززززات 

ات العربيززة المتحززدة الحززديث والمعاصززر، وعلززى االكاديميززة المتخصصززة بتززاريخ دولززة االمززار 
                                                 

، يعد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 1935( ولد المرحوم الدكتور صال  محمد العابد في بغداد، عام 1)
في كلية اآلداب جامعة بغداد متخصص في دراسات تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، أشرف 
وناقش العشرات من الرسائل واألطاري  الجامعية في معظم الجامعات العراقية، ول  بصمة واضحة في 

عن سيرت  العلمية ومنهج  في كتابة تاريخ الخليج العربي دراسات تاريخ هذه المنطقة. لمزيد من التفاصيل 
ينظر: زينب صفاء الدين عبد دهش الحميداو،، صال  محمد العايد ومنهج  في كتابة تاريخ الخليج العربي 

؛ ندوة قسم التاريخ في كلية اآلداب جامعة 2014والمحيط الهند،، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، بغداد، 
حيل المؤرخ صال  محمد العابد، صال  العابد ذاكرة التاريخ الحاضرة، دار ومكتبة عدنان بغداد، بذكرى ر 

موسوعة االعالم العراقية في القرن العشرين، ؛ حميد المطبعي، 187، ص 2013اد، للنشر والتوزي ، بغد
 .101، ص 1995، وزارة الثقافة واالعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، 1، ط1ج
حسين محمد عبد الحسين، النخبة العراقية ودورها في تأسيس دولة االمارات العربية المتحدة،  ( ينظر:2)

، وركزت الرسالة على مجموعة 2019رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 
 .9من أعالم النخبة العراقية التي ساهمت في بناء هذه الدولة في مرحلة التأسيس، ص 
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مستوى الرسائل االكاديمية )الماجستير والدكتوراه( أو االبحاث المنشورة، قائمة علزى أسزاس 
مزززوارد المختلفزززة، ولزززم يؤشزززر العزززرض الوصزززفي السزززرد،، المعززززز بالنقزززل واالقتبزززاس مزززن ال

األهميززززة، أو صززززياغة ن فززززي كززززل الدراسزززات مززززا لزززز  صزززلة بتحديززززد المشززززكلة، وبيزززان للبزززاحثي
الفرضيات، وصواًل إلى الخاتمة التي وردت في معظم هذه الدراسات بأنها )رتيبزة تكزرار لمزا 
ورد في ثنايا المتن، فضاًل عن افتقارها إلى عرض المقترحزات والتوصزيات، وهزي فزي غايزة 

هزذه في هذه الدراسة أن هنان مسزاحات واسزعة فزي تزاريخ  (1)االهمية( كما أشرت االشكالية
الدولززة لززم تسزززلط عليهززا االضزززواء، وال سززيما الموضززوعات ذات البعزززد االجتمززاعي واالنفتزززاح 
العززززالمي واالنززززدماج المجتمعززززي، وتبززززادل الثقافززززات، والسززززيما فززززي السززززنوات الخمسززززة عشززززرة 

 االخيرة.
 اهمية الدراسة:

تنطلزززئ اهميزززة الدراسزززة فزززي ان تجربزززة دولزززة االمزززارات العربيزززة المتحزززدة رائزززدة فزززي 
، (2)يطهززززا الخليجززززي واالقليمززززي والززززدولي، والسززززيما فززززي ميززززادين التخطززززيط واالسززززتراتيجيةمح

وبمززديات متباينززة قريبززة ومتوسززطة وبعيززدة المززدى، ولززذلن قطعززت أشززواط متقدمززة فززي حقززول 
اإلعمزززار والبنزززاء والتعلزززيم والمجتمززز  المزززدني ومقومزززات الحداثزززة والمعاصزززرة فزززي تكنولوجيزززا 

قمية، وبذلن أصبحت تجربزة هزذه الدولزة انمزوذج يقتزدى بز ، ممزا المعلومات واالتصاالت الر 
أثزززار اهتمزززام الباحزززث العراقزززي المتخصزززص فزززي دراسزززات تزززاريخ الخلزززيج العربزززي بنحزززو عزززام 

 وتاريخ هذه الدولة على نحو الخصوص.
 

                                                 

( صباح مهد، رميض، منهج االشكالية في التاريخ الحديث والمعاصر، مجلة األستاذ، العدد الخاص 1)
؛ م  االشارة أن المؤرخ الدكتور صباح رميض قد اعتمد 181، ص 2015بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث 

باح مهد، رميض، في انجاز معظم دراسات  وأبحاث  وفئ المنهج االشكالي. لمزيد من التفاصيل ينظر: ص
أبحاث تاريخية عراقية وعربية معاصرة، دراسة في ضوء المنهج االشكالي في التاريخ، المطبعة المركزية، 

 .7، ص 2018جامعة ديالى، 
( لمزيد من التفاصيل عن التقارير االستراتيجية ينظر: مركز االمارات للدراسات واإلعالم، تقرير 2)

 .43، ص 2008-2007االمارات االستراتيجي، لسنة 
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 فرضية الدراسة:
عربيزة وض  الباحثان فرضية مفادها، أن الدراسات التاريخيزة ذات الصزلة بدولزة االمزارات ال

المتحدة سزتأخذ مسزارات جديزدة متقدمزة فزي ضزوء تنزامي عالقاتهزا الدوليزة وانفتاحهزا العربزي 
والخليجززي، واسزززتعدادها علززى تنميزززة واسززتيعاب القزززدرات البحثيززة المتقدمزززة والسززيما فزززي عقزززد 
المزززؤتمرات الدوليزززة التخصصزززية وعلزززى المسزززتويات كافزززة. ولتقريزززر هزززذه الفرضزززية وضزززعت 

 األسئلة اآلتية:
مززا الحاجززة الموضززوعية لتوظيززف المجتمزز  االشززكالي فززي دراسززة تززاريخ دولززة االمززارات  -

 العربية المتحدة الحديث والمعاصر؟

هززل يمتلززن الباحززث العراقززي المززوارد المعرفيززة الكافيززة لدراسززة تززاريخ هززذه الدولززة الحززديث  -
 والمعاصر؟

االكاديميزززة ذات مزززا مسزززتوى التعزززاون والشزززراكة العلميزززة بزززين جامعزززة بغزززداد والمؤسسزززات  -
الصزززلة بدولزززة االمزززارات العربيزززة المتحزززدة، والسزززيما فزززي ميزززدان الدراسزززات التاريخيزززة الوثزززائئ 

 والمخطوطات؟

كيززف نسززتطي  توظيززف تجربززة دولززة االمززارات العربيززة المتحززدة فززي تطبيقززات التكنولوجيززا  -
 الحديثة في مجال الدراسات االجتماعية والتاريخية حصرًا.

 منهج الدراسة:
مززد الباحثززان فززي معالجززة الموضززوع علززى تطبيقززات المززنهج االشززكالي، ومززن ثززم اعت

عززززز بالدراسزززات االحصزززائية وتنظزززيم الجزززداول، معزززززة بالنسزززب المئويزززة، وهزززذه االجزززراءات 
البحثية، مهدت السبيل للوصول إلى االستنتاجات والمقترحزات والتوصزيات المطلوبزة، بعيزدة 

 ارًا للجهد والوقت المبذولين.عن الدراسات السردية الوصفية اختص
 هيكلة الدراسة:

وزعزت هيكلززة الدراسزة علززى ثالثزة مباحززث رئيسزة، تنززاول األول، عزرض وتوصززيف 
-1974الرسززائل واألطززاري  الجامعيززة العلميزززة المنجزززة فززي كليزززات الجامعززة خززالل المزززدة )

مجززززالت ( وتززززاب  المبحززززث الثززززاني الدراسززززات واالبحززززاث االكاديميززززة المنشززززورة فززززي ال2019
العلميزززة المحكمزززة الرصزززينة الصزززادرة تحزززت اشزززراف هيئزززات تحريزززر متخصصزززة، وقزززد بينزززت 
الجززداول االحصززائية ذلززن، وكززرس المبحززث الثالززث للتحليززل االحصززائي لنتززائج المسزز  الززذ، 
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قام ب  الباحثان بخصوص تاريخ دولة االمزارات العربيزة الحزديث والمعاصزر، وزعزت النتزائج 
( خصص للمعلومات االحصائية االجماليزة والجزدول رقزم 8رقم )على اربعة جداول، جدول 

( للنسززب المئويززة للمنجززز االكززاديمي علززى مسززتوى النشززر فززي المجززالت االكاديميززة وحززدد 9)
( إلززى النسززب المئويززة للمنجززز الخززاص بتززاريخ دولززة االمززارات العربيززة 11و 10الجززدولين )

واآلداب والتربيزززة للبنزززات، وعزززززت علزززى أسزززاس انجزززاز كليزززات الجامعزززة، التربيزززة ابزززن رشزززد 
الدراسززززة بعززززرض طائفزززززة مززززن االسززززتنتاجات والمقترحزززززات والتوصززززيات، وقائمززززة بالمصزززززادر 

 والهوامش االيضاحية فضاًل عن عرض جريدة المصادر.
 المبحث االول

 المنجز االكاديمي لدراسة تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة
 2019-1974الرسائل واالطاريح الجامعية 

شزززكلت موضزززوعات تزززاريخ الخلزززيج العربزززي الحزززديث والمعاصزززر مزززادة رئيسزززة فزززي 
خيارات طلبة الدراسات العليا فزي الجامعزات العراقيزة، والسزيما تزاريخ دولزة االمزارات العربيزة 

، حظيت بالنسزبة األكبزر مزن هزذه (1)المتحدة الحديث والمعاصر، وكانت الجامعة األم بغداد
، وظلززت متواصززلة إلززى 1974دراسززات العليززا فززي كليززة اآلداب عززام الدراسززات منززذ افتتززاح ال

 اليوم.
طززاري  الجامعيززة المنجزززة فززي دراسززة مسززحية متكاملززة للرسززائل واألأجززرى الباحثززان 

 كليات الجامعة، وهي كلية اآلداب، وكلية التربية ابن رشد وكلية التربية للبنات.

                                                 

، وصدرت اإلرادة الملكية باستحداثها، إال أن عدد من كلياتها تأسست 1956( تأسست جامعة بغداد عام 1)
وكلية المعلمين العالية )دار المعلمين(  1908تأسست قبل هذا التاريخ، ومنها كلية الحقوئ العراقية عام 

ة واآلداب والعلوم وبقية الكليات األخرى وكلية الهندس 1927، وكلية الطب عام 1923التربية حاليًا عام 
تباعًا، شهدت الجامعة طفرات نوعية في ميدان االعمار والبناء واالستحداث وتشكل اليوم الجامعة األم في 

( اطروحة دكتوراه 1971-1956العرائ. لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد حميد الخفاجي، جامعة بغداد )
؛ أبحاث مصطفى خلف، تطور التعليم العالي في العرائ 2020رشد  )قيد االنجاز( كلية التربية ابن

؛ 27، ص 2008، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد، 1956-1970
 www.uobaghdad.edu.iqوينظر: موق  جامعة بغداد على الرابط: 
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ون العنزوان، وبزذلن وزعزت تم تصنيف هذه الدراسات االكاديمية على أسزاس مضزم
 :(1)على اربعة أقسام هي اآلتية

أواًل: الرسزززائل واالطزززاري  االكاديميزززة ذات الصزززلة بالدراسزززات االنمائيزززة والتطوريزززة 
( رسززالة 6( رسززالة واطروحززة، )8(، وبلغززت )1لززبعض امززارات الدولززة، ومثلهززا الجززدول رقززم )

 .(2)2017ا انجزت عام وأحدثه 2000( دكتوراه، أقدمها انجز عام 2ماجستير و)
ثانيزززًا: الرسزززائل واالطزززاري  الجامعيزززة التزززي تناولزززت موضزززوعاتها سزززير الشخصزززيات 
االماراتيززة المزززؤثرة فزززي مسزززيرة الدولزززة، ومزززن الزززذين تركزززوا بصزززمة فزززي بنائهزززا وتطورهزززا، وفزززي 

. وزعزت علزى ثالثزة رسزائل ماجسزتير واطروحزة (3)مقدمتهم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيزان
 .(4)2019واحدثها عام  2000، اقدمها في االنجاز عام دكتوراه

ثالثززززًا: الرسززززائل الجامعيززززة التززززي تناولززززت تززززاريخ ومسززززيرة بعززززض القبائززززل االماراتيززززة 
العريقززة، التززي اسززهمت فززي بنززاء الدولززة خززالل تاريخهززا الحززديث ابززان القززرنين الثززامن عشززر 

 .(5)والتاس  عشر وفي مقدمتها القواسم وبنو ياس

                                                 

 ( من الدراسة.4، 3، 2، 1( ينظر: تفاصيل ذلن في الجداول )1)
، اطروحة دكتوراه 1981-1948( اراء جميل صال  العكيلي، التطورات الداخلية في امارة رأس الخيمة 2)

 .2017غير منشورة، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 
( انجزت دراسات اكاديمية عديدة في عدد من الجامعات العراقية االخرى، منها، رسالة الباحثة، ازدهار 3)

، رسالة ماجستير 2004-1990شيخ زايد ال نهيان وموقف  تجاه قضايا المشرئ العربي مؤيد مال اهلل، ال
؛ صبا حسين المولى، الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان 2009غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الموصل، 

لنشر ودوره في السياسة العربية، اطروحة دكتوراه غير منشورة نشرتا الرسالة واالطروحة في دار عدنان ل
 .2016والتوزي ، بغداد، 

( اتفئ الباحثان على ادراج هذه الرسالة ضمن سير الشخصيات التي اسهمت في بناء دولة االمارات 4)
العربية المتحدة في مرحلة التأسيس ويمثلون هؤالء اعالم النخبة العراقية في ميادين متعددة، إذ كانت لهم 

خ زايد بن سلطان ال نهيان وأعدهم من المؤسسين لكيان دولة بصمتهم في بناء الدولة وحظوا بتقدير الشي
 االمارات العربية المتحدة.

( لمزيد من التفاصيل عن دورهم ونشاطهم االجتماعي ينظر: عفراء عطا عبد الكريم الريس، بنو ياس 5)
 .25، ص 2015، دار عدنان للنشر والتوزي ، بغداد، 1914-1761ودورهم في ظهور امارة ابو ظبي 
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لرسزززائل واالطزززاري  التزززي تناولزززت التزززاريخ االقتصزززاد، واالجتمزززاعي لدولزززة رابعزززًا: ا
( ويؤشر أقزدمها رسزالة ابتسزام عبزد االميزر 4االمارات العربية المتحدة، ومثلها الجدول رقم )

. والجزززداول (2)2014، واحزززدثها اطروحزززة سوسزززن عزززادل نزززاجي عزززام (1)1983حسزززون عزززام 
طززاري  المنجزززة فززي كليززات الجامعززة خززالل ( تعززرض مشززروعات الرسززائل واال4، 3، 2، 1)

 (.2019-1974المدة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( ابتسام عبد االمير حسون، دولة االمارات العربية المتحدة دراسة في االحوال السياسية واالجتماعية 1)
 .56، ص 1983واالقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

، اطروحة 2004-1971( سوسن عادل ناجي، تاريخ التعليم العالي في دولة االمارات العربية المتحدة 2)
 .17، ص 2014دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 

تضى للكتاب ، مؤسسة مصر مر 1971-1945طبعت كتاب، خليل محمود عثمان الجابر،، ابو ظبي ( 3)
 .10، ص 2011العراقي، بغداد، 
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كان في األصل اطروحة دكتوراه، قدمت إلى قسم التاريخ، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد،  (1)
 (.8، طبعت كتاب، تمت االشارة إلى ذلن في الهامش رقم )2008

، 1976، بغداد، 1820-1747طبعت كتاب، صال  محمد العابد، دور القواسم في الخليج العربي  (2)
يًا في معظم الدراسات التي تناولت تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة وشكلت هذه الدراسة مصدرًا أساس

 خالل القرنين الثامن عشر والتاس  عشر.
هي في األصل رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة إلى قسم التاريخ، كلية التربية ابن رشد، جامعة ( 3)

 (.10، ثم طبعت الكتاب، تمت االشارة إلى ذلن في الهامش رقم )1999بغداد، 
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 المبحث الثاني
 المنجز االكاديمي لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة الحديث والمعاصر

 (1)المنشور في المجالت االكاديمية المحكمة
 2018-1999جامعة بغداد 

ن تززززاريخ دولززززة نشززززر العديززززد مززززن البززززاحثين دراسززززات وأبحززززاث رصززززينة متنوعززززة عزززز
االمزززارات العربيزززة المتحزززدة، وفزززي مجزززالت متعزززددة موصزززوفة برصزززانتها العمليزززة وخطزززوات 

، الصادرة عن كلية التربية ابزن رشزد ومجلزة اآلداب (2)تحكيمها الدقيقة، تمثلها مجلة األستاذ
-عن كلية اآلداب، ومجلة دراسات التاريخ واآلثار وهي مجلة عراقيزة تصزدرها كليزة اآلداب

عززززة بغززززداد، ومجلززززة الدراسززززات االسززززتراتيجية والدوليززززة الصززززادرة عززززن مركززززز الدراسززززات جام
االسزززززتراتيجية والدوليزززززة، فضزززززاًل عزززززن مجلزززززة العلزززززوم السياسزززززية الصزززززادرة عزززززن كليزززززة العلزززززوم 

 جامعة بغداد.-السياسية
وفي ضوء الدراسات المسحية التزي اجراهزا الباحثزان لمزا هزو متخصزص فزي تزاريخ 

بيزززة المتحزززدة الحزززديث والمعاصزززر المنشزززور فزززي المجزززالت المشزززار اليهزززا دولزززة االمزززارات العر 
 :(3)اعاله، تم تقسيم هذه الموضوعات على النحو اآلتي

أواًل: المنجززز االكززاديمي للدراسززات التاريخيززة ةات الصززلة بالسياسززة الخارجيززة والموا زز  
 2013-2000الدولية تجاه دولة االمارات العربية المتحدة 

لدراسزززات المرتبطزززة بالسياسزززة الخارجيزززة لدولزززة االمزززارات العربيزززة نشززرت عزززدد مزززن ا
المتحززدة، ومواقززف القززوى الدوليززة مززن تطززورات االحززداث السياسززية الداخليززة، أقززدمها دراسززة 

                                                 

 (.7، 6، 5( ينظر االحصائيات في الجداول )1) 
( تعد مجلة األستاذ من أقدم المجالت الصادرة في جامعة بغداد، وال زالت تواصل اصدارها في كلية 2)

االختصاصات، سجلت برسالة ماجستير في قسم  التربية ابن رشد، نشرت موضوعات متعددة وفي كافة
 .2020التاريخ، كلية التربية ابن رشد، وهي قيد االنجاز عام 

، 5( لمزيد من التفاصيل على طبيعة الموضوعات المنشورة في مجالت جامعة بغداد ينظر: الجداول )3)
 ( في الدراسة.7، 6
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( وأحزززدثها دراسزززة غزززانم محمزززد رمزززيض العجيلزززي وبزززراء 2000طزززارئ نزززاف  الحمزززداني عزززام )
 .(1)شاكر الشكرجي

األبحززاث والدراسززات فززي التززاريخ اال تصززادي واالجتمززا ي ثانيززًا: المنجززز االكززاديمي مزز  
-2001لدولة االمارات العربية المتحدة المنشور في المجالت االكاديمية جامعة بغزداد )

2017) 
شززكلت االبحززاث التخصصززية فززي التززاريخ االجتمززاعي واالقتصززاد، لدولززة االمززارات 

مجززالت االكاديميززة فززي جامعززة العربيززة المتحززدة أعلززى نسززبة مززن الدراسززات المنشززورة فززي ال
( للباحث عبد اللطيف عبزد الحميزد 2001( دراسات، أقدمها نشرت عام )9بغداد إذ بلغت )

العززاني، وأحززدثها الدراسززة المشززتركة بززين الباحثززان المشززاركان فززي إعززداد هززذه الدراسززة عززام 
(2017)(2). 

-1999وبنزا  الدولزة ثالثًا: المنجز م  االبحاث المنشورة في اختصاص النظم السياسية 
2018 

نشززززرت المجززززالت االكاديميززززة فززززي جامعززززة بغززززداد عززززدد مززززن األبحززززاث والدراسززززات 
التخصصززية فززي ميززدان العلززوم السياسززية، المرتبطززة بدولززة االمززارات العربيززة المتحززدة، إذ أن 
أغلب هذه الدراسات ارتبطت بمدخالتها المنهجيزة بتزاريخ الدولزة ووقائعهزا المعاصزرة، كانزت 

وأحزدثها دراسزة  (3)1999هذه الدراسات دراسة السيد مالن ابزراهيم صزال  الزدليمي عزام أقدم 

                                                 

لواليات المتحدة االمريكية من االحتالل ( ينظر: غانم محمد رميض وبراء شاكر الشكرجي، موقف ا1)
االيراني للجزر االماراتية طنب الصغرى والكبرى وابو موسى، مجلة دراسات في التاريخ واآلثار، العدد 

 .2013(كلية اآلداب، جامعة بغداد، 33)
-1990 ( صباح مهد، رميض وازدهار مؤيد مال اهلل، العمالة االجنبية الوافدة على االسرة االماراتية2)

، مجلة االستاذ وانعكاساتها على االمن الوطني لدولة االمارات العربية المتحدة، مجلة االستاذ، العدد 2004
 .2017، لسنة 220

( ينظر: مالن ابراهيم صال  الدليمي، موق  االمارات العربية المتحدة في التاريخ، مجلة االستاذ، المجلد 3)
 .1999شد، لسنة ، كلية التربية ابن ر 6االول، العدد 
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( تبيززت تفاصززيل الدراسززات 7، 6، 5. والجززداول )(1)2018السززيد احمززد جثيززر غريززب عززام 
 المنشورة هذه.

 
 

 

 

 

                                                 

( ينظر: احمد جثير غريب، نشأة امارة الشارقة ودورها في تكوين دولة االمارات العربية المتحدة، مجلة 1)
 ، كلية اآلداب، جامعة بغداد.2018لسنة  66دراسات في التاريخ واآلثار، العدد 
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اطروحة الباحثة ازدهار مؤيد مال اهلل االعرجي، العمالة االجنبية في الخليج العربي واثارها االقتصادية (1)
، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية 2004-1990واالجتماعية على دولة االمارات العربية المتحدة 

  ، وكانت بإشراف الباحث االستاذ الدكتور صباح مهد، رميض.2016اآلداب، جامعة الموصل، 
سبئ وأن انجز الباحث فالح خلف كاظم الزهير،، اطروحة للدكتوراه الموسومة تجربة بناء الدولة في  (2)

الخليج العربي االمارات انموذجًا، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
 .151، ص 2012
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 المبحث الثالث
 (1)التحليل االحصائي التقويمي لجداول الدراسة

دة الدراسزة وبالتنسزيئ فزي ضزوء المعلومزات الزواردة في سزيائ العزرض التحليلزي لمزا
فززززي المبحززززث األول الرسززززائل واألطززززاري  الجامعيززززة والثززززاني األبحززززاث المنشززززورة، اسززززتحدث 

، المززوجز االحصززائي االكززاديمي للرسززائل واألطززاري  واألبحززاث (2)(8الباحثززان الجززدول رقززم )
ص التاريخي، وتزم ترتيزب ذلزن في تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة وذلن حسب التخص

مززن تحديززد اعلززى نسززبة متحيززز، وقززد جززاء بالمرتبززة المتقدمززة ردراسززات التززاريخ االقتصزززاد، 
( مشززروع، وزعززت بواقزز  رسززالة ماجسززتير واحززدة 12واالجتمززاعير إذ شززكلت مززا مجموعزز  )

هزذا ، ويرى الباحثان أن هزذا التقزدم ب(3)( عشرة ابحاث منشورة10واطروحة دكتوراه واحدة و)
االتجاه مزن الدراسزة أمزراب طبيعيزًا، بسزبب اجزراءات الدولزة فزي االرتقزاء بواقز  بلزدها اقتصزاديًا 
مما انعكس على االنشطة والفعاليات االجتماعية، حتى أن المواطن االماراتي اليزوم يحظزى 

، لززذلن حظيززت هززذه الدراسززات باهتمززام الباحززث العراقززي. كمززا (4)بمسززتوى عززالي مززن الززدخل 
( أقززل نسززبة انجززاز كانززت فززي دراسززة تززاريخ القبائززل واألسززر االماراتيززة 8جززدول رقززم )حززدد ال

وجزززاءت بواقززز  رسزززالتا ماجسزززتير فقزززط ويعزززود السزززبب فزززي ذلزززن أن معظزززم القبائزززل واألسزززر 
االماراتية تم تناول دراستها في عدد من أقسام التزاريخ فزي الجامعزات العراقيزة األخزرى وهزي 

 مكانية الحالية.خارج حدود اطار الدراسة ال
( الضزززززوء علزززززى نسزززززبة المنجزززززز االكزززززاديمي مزززززن الرسزززززائل 9سزززززلط الجزززززدول رقزززززم )

واالطززززاري  الجامعيززززة فززززي الكليززززات الززززواردة فززززي هززززذه الدراسززززة )ابززززن رشززززد واآلداب والتربيززززة 
للبنزات(، فسزجلت كليزة التربيززة ابزن رشزد تقززدمًا علزى الكليتزين االخززرتين فكزان عزدد المشززاري  

                                                 

 ( من الدراسة.11، 10، 9، 8( ينظر: الجداول )1)
حصاء االجمالي لمضمون الدراسة من الرسائل واالطاري  واالبحاث (، اال8( ينظر: جدول رقم )2)

 المنشورة في المجالت االكاديمية المشار اليها.
 (.8( ينظر: الجدول رقم )3)
( الف درهم اماراتي في 155،6( االخبارية أن نصيب المواطن االماراتي بلغ )CNN( ذكرت شبكة )4)

 https://arabic.cnn.com. ينظر الرابط التالي: ( الف دوالر42،4مقابل ) 2007نهاية عام 
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( 14( مشززروع وثززالث اطززاري  دكتززوراه فيكززون المجمززوع االجمززالي )11ر )المنجززة للماجسززتي
، ثزززم جزززاءت الكليتزززان اآلداب والتربيزززة للبنزززات مرتبزززة متسزززاوية، (1)%87،5مشزززروع، بنسزززبة 

% فقزط، 6،25رسالة ماجستير لكلية اآلداب واطروحة دكتوراه لكليزة التربيزة للبنزات وبنسزبة 
التربية ابن رشد فزي ذلزن، يعزود إلزى وجزود نسزبة جيزدة  ولعل ما اشره الباحثان في تقدم كلية

من اسزاتذة االختصزاص فزي تزاريخ الخلزيج العربزي الحزديث والمعاصزر فزي قسزم التزاريخ فزي 
هززززذه الكليززززة وهززززم مززززن المعززززروفين فززززي نشززززاطهم العلمززززي والبحثززززي، ومززززن المؤكززززد أن يكززززون 

دول االمززارات العربيززة  تززوجيههم لطلبززتهم فززي دراسززة تززاريخ هززذه المنطقززة بشززكل عززام وتززاريخ
 المتحدة على نحو خاص.

( احصزززاء المنجزززز االكزززاديمي لتزززاريخ دولزززة االمزززارات 10اسزززتعرض الجزززدول رقزززم )
-1974العربيززة الحززديث والمعاصززر وتززم توزيعزز  حسززب السززنوات المحززددة مززا بززين عززامي )

( تقزدم علزى بقيزة السزنوات، فزأنجزت ثزالث رسزائل ماجسزتير 2000(، فسجلت عام )2019
( مشزززاري  4( بواقززز  )2017( مشزززاري ، وبعزززدها عزززام )6وثزززالث أبحزززاث منشزززورة  مجمزززوع )

( 2014( وعززام )2008اطروحززة دكتززوراه وثالثززة أبحززاث منشززورة، ثززم تسززاوى كززل مززن عززام )
( بحززث رسززالة واطروحززة فززي حززين كززان عززام 2008بعززدد المشززاري  وهززي ثالثززة فقززط، عززام )

، 2001، 1983، 1974نشززوران، أمززا أعززوام )( بواقزز  اطروحززة دكتززوراه وبحثززان م2014)
بواقززززززززز   (2)(2019، 2016، 2015، 2013، 2012، 2010، 2009، 2007، 2004

( مزززن أ، نشزززاط 2006، 2003، 1984، 1975مشزززروع أكزززاديمي واحزززد، وخلزززت أعزززوام )
أكزاديمي. هكزذا نوضز  احصزائية الجزدول أن هنزان تواصزل بحثزي مسزتمر فزي تنزاول تزاريخ 

 لعربية المتحدة.دولة االمارات ا
( لبيززززان نسززززبة المنجززززز االكززززاديمي فززززي تززززاريخ دولززززة 11خصززززص الجززززدول رقززززم )

االمززارات العربيززة المتحززدة، فززي ضززوء االبحززاث المنشززورة فززي المجززالت األكاديميززة الصززادرة 
عن كليات جامعزة بغزداد، فجزاءت بمرتبزة متسزاوية كزاًل مزن مجلزة االسزتاذ، ومجلزة دراسزات 

                                                 

 ( من الدراسة.9( ينظر: الجدول رقم )1)
 ( من الدراسة.10( ينظر: الجدول رقم )2)
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، ثززم (1)%31،81( أبحززاث منشززورة لكززل واحززدة منهمززا وبنسززبة 7واقزز  )فززي التززاريخ واآلثززار ب
% ومجلززة مركززز الدراسززات االسززتراتيجية 18،18( أبحززاث منشززورة بنسززبة 4مجلززة اآلداب )

%، وكانززت فززي المرتبززة األخيززرة مجلززة العلززوم السياسززية 13،63( أبحززاث بنسززبة 3والدوليززة )
ن اهتمزام واضز  مزن الباحزث العراقزي %، وهكذا يلحظ أن هنزا4،54بنسبة بحث واحد فقط 

 االكاديمي في دراسة تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة، وحريصًا على نشره االكاديمي.
(8جدول ر م )  

 احصائية المنجز االكاديمي للرسائل واالطاريح واالبحاث المنشورة
 لدولة االمارات العربية المتحدة حسب التخصص

 المجموع االبحاث حاالطاري الرسائل التخصص ت

التاريخ االنمائي التطور،  1
 8 - 2 6 لبعض االمارات

 4 - 1 3 سير الشخصيات المؤثرة 2

التاريخ االقتصاد،  3
 12 10 1 1 واالجتماعي

 2 - - 2 تاريخ القبائل 4
 8 8 - - العالقات والسياسة الدولية 5

النظام السياسي وبناء  6
 4 4 - - الدولة

 38 22 4 12 المجموع

 (9جدول ر م )
 المنجز االكاديمي لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة

 موز ة حسب الكليات )الرسائل واالطاريح(
 النسبة المجموع األطاري  الرسائل الكلية ت
 %87،5 14 3 11 التربية ابن رشد 1

                                                 

 ( من الدراسة.11( ينظر: الجدول رقم )1)
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 %6،25 1 - 1 اآلداب 2
 %6،25 1 1 - التربية للبنات 3

 %100 16 4 12 المجموع
 (10جدول ر م )

 التحليل االحصائي لمجمل المنجز األكاديمي لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة
 2019-1974الرسائل واألطاريح واألبحاث المنشورة 

 المجموع األبحاث االطاريح الرسائل السنة
1974 1 - - 1 
1975 - - - - 
1982 - - - - 
1983 1 - - 1 
1984 - - - - 
1998 - - - - 
1999 1 - 1 2 
2000 3 - 3 6 
2001 - - 1 1 
2002 1 - 1 2 
2003 - - - - 
2004 1 - - 1 
2005 - 1 1 2 
2006 - - - - 
2007 - - 1 1 
2008 1 1 1 3 
2009 - - 1 1 
2010 - - 1 1 
2011 - - 2 2 
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 المجموع األبحاث االطاريح الرسائل السنة
2012 - - 1 1 
2013 - - 1 1 
2014 - 1 2 3 
2015 - - 1 1 
2016 1 - - 1 
2017 - 1 3 4 
2018 1 - 1 2 
2019 1 - - 1 
 38 22 4 12 المجموع

 (11جدول ر م )
 مجمل احصائية المنجز االكاديمي لألبحاث المنشورة في المجالت االكاديمية

 لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة

المجمو  اسم المجلة اسم الكلية ت
المالح المئويةالنسبة  ع

 ظات
  %31،81 7 االستاذ ابن رشد التربية 1
  %18،18 4 اآلداب اآلداب 2
  %31،81 7 واآلثاردراسات في التاريخ  اآلداب 3

مركز الدراسات  4
  %13،63 3 مجلة دراسات دولية االستراتيجية والسياسية

  %4،54 1 مجلة العلوم السياسية كلية العلوم السياسية 5

 االستنتاجات والمقترحات والتوصيات:
: سززجلت الدراسزززة تفززاعاًل متناميزززًا مززن قبزززل طلبززة الدراسزززات العليززا )الماجسزززتير أوالً 

والززدكتوراه( والبززاحثين االكززاديميين فززي العززرائ فززي تنززاول موضززوعات تززاريخ دولززة االمززارات 
العربية المتحدة الحديث والمعاصر، ولعزل مزرد ذلزن مزرتبط بطبيعزة المسزتوى النزاهض لهزذه 
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رًا متميززًا علزى الصزعيدين الخليجزي والعربزي فضزاًل عزن ذلزن دورهزا الدولة، إذ سجلت حضزو 
 المتصاعد اقليميًا ودوليًا.

: كشفت الدراسة المسحية التي قام بها الباحثان، بأن هنان غلبزة واضزحة فزي ثانياً 
، وهذا األمر طبيعي، بسبب مزا تشزهده هزذه الدولزة (1)دراسة التاريخ االقتصاد، واالجتماعي

ة فززي ميززدان االقتصززاد والتنميززة المسززتدامة، وقززد انعكززس ذلززن ايجابيززًا علززى مززن نهضززة شززامل
الواق  االجتماعي لسكان البلد، فمثلت هذه التوجهات مناخات مناسزبة أمزام الباحزث العراقزي 

 للكتابة عن تاريخ هذه الدولة.
: تقززدمت كليززة التربيززة ابززن رشززد ومجلززة االسززتاذ الصززادرة عنهززا تقززدما ملحوظززًا ثالثززاً 

قارنة ببقية الكليات والمجالت الصادرة عنهزا، ولعزل سزبب ذلزن، هزو مزا تمتلكز  الكليزة مزن م
كوادر متخصصة فزي مجزال تزاريخ الخلزيج العربزي الحزديث والمعاصزر والمعزروفين بالكفزاءة 
والخبرة ليس على مستوى العرائ فحسب بل على مستوى العالم العربي، وأمزا مجلزة االسزتاذ 

قزززدم المجزززالت الصزززادرة فزززي جامعزززة بغزززداد ولهزززا تاريخهزززا وسزززمعتها فهزززي عريقزززة وتعزززد مزززن أ
االكاديميززة الرصززينة، ولززذلن حظيززت بززأعلى نسززبة نشززر، السززيما فززي تززاريخ دولززة االمززارات 

 العربية المتحدة الحديث والمعاصر.
: أسهمت الدراسات التاريخية المنجزة في كليات جامعزة بغزداد فزي اختصزاص رابعاً 

معاصزززر لدولززة االمزززارات العربيززة المتحزززدة، فززي وضززز  أسززس ومرتكززززات التززاريخ الحززديث وال
. وبزذلن أعزدت مرجعزًا لهزا، (2)لدراسات اخرى مماثلة فزي معظزم الجامعزات العراقيزة االخزرى

مزز  االشززارة إلززى أن تلززن الدراسززات تميزززت هززي االخززرى باألصززالة والموضززوعية التاريخيززة 
 وفي المجاالت كافة.

                                                 

 ( من الدراسة.6( ينظر: الجدول رقم )1)
كان المؤلف الدكتور صباح مهد، رميض مناقشًا  ( انجزت رسائل عديدة عن تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة،2)

في بعضًا منها وخبيرًا علميًا على البعض اآلخر، ينظر على سبيل المثال: حسين شاهر جابر، العالقات االماراتية 
؛ ستار كلن عبد 2007، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة القادسية، 1981-1971الخليجية 

، رسالة ماجستير منشورة، دار عدنان 1990ي، أسرة ال مكتوم ودورها في تاريخ امارة دبي حتى عام الكاظم الطفيل
 .2016للنشر والتوزي ، بغداد، 
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أن هنززان موضززوعات لززم يززتم تسززليط األضززواء عليهززا، : شخصززت الدراسززة بززخامسززاً 
والسززيما تجربززة دولززة االمززارات العربيززة المتحززدة فززي مجززاالت حقززوئ االنسززان وحقززوئ المززرأة 
ومنظمززات المجتمزز  المززدني، فضززاًل عززن انشززطة وفعاليززات االمززارات فززي بعززض المؤسسززات 

سزالمي، فضزاًل عزن ذلزن لجامعة الدول العربية، وحركة عزدم االنحيزاز ومنظمزة المزؤتمر اال
 .(1)اسهاماتها في المنظمة الدولية لألمم المتحدة

: شززخص الباحثززان بززأن معظززم الدراسززات علززى مسززتوى رسززائل الماجسززتير سادسززاً 
واطزززاري  الزززدكتوراه واألبحزززاث المنشزززورة فزززي المجزززالت المحكمزززة، بأنهزززا جزززاءت فزززي اطزززار 

لمجتمزز  االشززكالي، المتضززمن معالجززات المجتمزز  الوضززعي السززرد،، ولززم نلحززظ توظيفززات ل
تحديزززد المشزززكلة وبيزززان االهميزززة وصزززياغة الفرضزززيات، وتحديزززد الزززرؤى المسزززتقبلية، كمزززا أن 
الخاتمة التي وردت في معظم هذه الدراسات هي من النوع الكالسزيكي التقليزد،، وهزو أشزب  

ض بالخالصززة المركزززة واعززادة مززا ورد فززي المززتن. فززي الوقززت الززذ، يتطلززب فززي الخاتمززة عززر 
االسزززتنتاجات ومزززن وضززز  المقترحزززات وبيزززان التوصزززيات. وهزززذه فزززي صزززلب خطزززوات مزززنهج 

 البحث التاريخي.
: اعتمزززززدت اغلزززززب الدراسزززززات علزززززى مزززززوارد معرفيزززززة مكزززززررة السزززززيما تلزززززن سزززززابعاً 

المتخصصزززة فزززي التزززاريخ الحزززديث مزززن القزززرن السزززادس عشزززر وحتزززى نهايزززات القزززرن التاسززز  
 قليلة ومحدودة. وهي (2)عشر، والسيما الوثائقية منها

 
 

                                                 

-1971( ينظر: احمد بن عبد اهلل بن سعيد، السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة تجاه الوطن العربي 1)
. 2002مقدمة إلى معهد الدراسات القومية واالشتراكية، الجامعة المستنصرية،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،1990
 )ملغاة(.

( اعتمدت اغلب الدراسات المنجزة عن تاريخ امارات الساحل والسيما في التاريخ الحديث من القرن السادس عشر 2)
فضاًل  Great Britain Record Officeوحتى القرن التاس  عشر على ملفات سجالت وزارة الخارجية البريطانية 

 Political Proceedings Government ofلندن وملفات متعددة وردت تحت عنوان -عن وثائئ وزارة الهند
India  ،واعتمدت الكثير من هذه الدراسات في انموذج البحث على وثائئ وتقارير عراقية منها وثائئ البالط الملكي

 .1971-1968ة العراقية في ابو ظبي خالل المدة والبعض اآلخر للتقارير الدورية للسفار 
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سززجلت حضززورًا متميزززًا فززي  (1)كمززا لززوحظ أن مؤلفززات الززدكتور جمززال زكريززا قاسززم 
، بقسززميها التزززاريخي (3)فضززاًل عززن موسزززوعة دليززل الخلززيج للزززوريمر (2)اغلززب هززذه الدراسزززات

 والجغرافي.
: تقتززرح الدراسززة توظيززف المجتمزز  االشززكالي فززي دراسززة تززاريخ دولززة االمززارات ثامنززاً 

ربية المتحدة الحديث والمعاصر، وبيان مستوى االفزادة مزن هزذه الدراسزات فزي مؤسسزات الع
 الدولة المختلفة.
: على الرغم مما تزم عرضز  مزن مالحظزات فزي مسزار الدراسزات االكاديميزة تاسعاً 

، (4)المنجزززة فززي عززدد مززن كليززات جامعززة بغززداد واالبحززاث المنشززورة فززي مجالتهززا المحكمززة
مؤشر ايجابي علزى قزدرة الباحزث العراقزي فزي عزرض وتحليزل الدراسزات  تبقى تلن الدراسات

 التاريخية المعاصرة، على الرغم من ان االمكانيات محدودة.

                                                 

( في ضوء الدراسة المسحية التي اجراها الباحثان على الموارد المعرفية لمعظم هذه الدراسات انها اعتمدت على 1)
مؤلفات الدكتور جمال زكريا قاسم، وهو من المتخصصين في دراسات تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. لمزيد 

فاصيل عن دوره في ذلن ينظر: صباح مهد، رميض، تأجيل دراسات تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر من الت
في مؤلفات الدكتور جمال زكريا قاسم، بحث منشور في وقائ  المؤتمر الدولي الراب ، كلية التربية ابن رشد، جامعة 

ن ، كريم نور، عبد اهلل، جمال زكريا قاسم ؛ كما انجز رسالة ماجستير ع74بغداد، عدد خاص مجلة االستاذ، ص 
 .2020ومنهج  في كتابة التاريخ الحديث والمعاصر، الجامعة العراقية، كلية التربية، 

( قدمت موسوعة تاريخ الخليج العربي لمؤلفها الدكتور جمال زكريا قاسم في اجزائها الخمسة مادة 2)
الخليج العربي والسيما امارات الساحل العماني. ينظر:  تاريخية لمعظم الدراسات التي تناولت تاريخ منطقة

 .153، ص 2001جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، 
(، ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم 2/3/6/7( ج.ج لوريمر، دليل الخليج، االجزاء )التاريخي، ج3)

 .1967(، ترجمة ديوان حاكم قطر، الدوحة، 5، 2، 1لقسم الجغرافي، االجزاء )وا 1967قطر، الدوحة، 
( وردت دراسات عديدة عن تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة في عدد من المجالت الصادرة عن 4)

بعض الجامعات العراقية، ومنها مجلة الخليج العربي، جامعة البصرة، ومجلة اداب المستنصرية، ومجلة 
اآلداب، الجامعة العراقية، إذ شكل المؤلف صباح مهد، رميض عضوية الهيأة االستشارية لبعض  كلية

 منها. وكان مطلعًا على ما نشر فيها من دراسات ذات الصلة باإلمارات العربية المتحدة.
 



 م2019-1974  جامعة بغداد َأمنوذًجا –ث واملعاصر تقويم املنجز االكادميي لدراسة تاريخ دولة اإِلمارات العربية املتحدة احلدي    

 ازدهار مؤّيد مال اهلل.دم.  أ.د. صباح مهدي أرميض                                                                                                                

 206 

: توصززي الدراسززة بضززرورة اجززراء دراسززات اكثززر شززمولية، بمززا فيهززا االطززار  اشززراً 
متحززدة وذلززن المسززحي لكززل الجامعززات العراقيززة التززي تناولززت تززاريخ دولززة االمززارات العربيززة ال

 لغنى تجربتها، وحداثة وسائلها في ميدان البحث والتطوير االكاديمي.
: توصززي الدراسززة بضززرورة توسززي  افززائ التعززاون العلمززي واالكززاديمي حززادي  شززر

بزين جامعززة بغززداد والجامعززات والمراكزز البحثيززة فززي دولززة االمزارات العربيززة المتحززدة والسززيما 
ضزززاًل عزززن ذلزززن اقامزززة مشزززروعات مشزززتركة كعقزززد حلقزززات فزززي ميزززدان الدراسزززات التاريخيزززة، ف

عداد ورش عمل متنوعة، وتنظيم مؤتمرات علمية تخصصية بين الجانبين.  نقاشية وا 
Assessing The Academic Accomplishment for the Study of the 

Modern and Contemporary History of the United Arab Emi 

rates - Baghdad University as a Sample (1974-2019) 

Prof.Dr.Sabah Mahdi Armaidh  

Lect.Dr.Azhar muiad maal allah 

Abstract  

 The studies of the history of modern and contemporary area 

of the Arab Gulf  have constituted a basic pivot to the studies of 

modern and contemporary history at the University of Baghdad 

since the initiation of higher studies-M.A in Modern History- 

College of Arts- 1974. The studies of the history of the United Arab 

Emirates are characterized by a clear privacy emphasized by 

statistics that were conducted by the two researchers in the present 

study at the level of M.A & Ph. D theses or at the level of the 

published researches in specialized academic magazines issued by 

the university colleges which are referred to within the study. 

 This research is an attempt to shed light on the paths of the 

academic accomplishment of the United Arab Emirates- modern 

and contemporary, by using review, analysis and assessment in the 

light of the accomplishments of the Iraqi researcher at the level of 

theses and academy- M.A & Ph. D- and the published scientific 

researches in recognized scientific academic magazines issued by 

the colleges of Baghdad University. 

  
 


