
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق                                                            اسم الجامعة : ديالى

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                       اسم الكلية : التربية للعلوم االنسانية
 اسم القسم : التاريخ   جهاز االشراف والتقويم العلمي                                         

 المرحلة : الثالثة                                                                               
 سم المحاضر : محمد عصفور سلمانا                                                                               

 اللقب العلمي : استاذ                                                                               
 المؤهل العلمي : دكتوراه                                                                                

 لخطة التدريسية لمادة تاريخ العراق المعاصر استمارة ا

 المادة النظرية التاريخ االسبوع

 المصالح البريطانية في العراق االسبوع االول 1

 = االسبوع الثاني  2

 الحرب العالمية االولى واالحتالل البريطاني للعراق االسبوع الثالث 3

 = االسبوع الرابع 4

 العشرينقيام ثورة  االسبوع الخامس 5

 = االسبوع السادس 6

 تاسيس الحكومة العراقية االسبوع السابع 7

 الملك فيصل االول االسبوع الثامن  8

 العالقات العراقية البريطانية االسبوع التاسع 9

 = االسبوع العاشر 10

 قضية الموصل االسبوع الحادي عشر 11

 = االسبوع الثاني عشر 12

 الحركة الوطنية وموقفها من المعاهدات االسبوع الثالث عشر 13

 = الراسبوع الرابع عشر 14

 العراق في عهد الملك غازي االسبوع الخامس عشر 15

 = االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة   

 العراق وعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية  االسبوع السابع عشر 17

 = االسبوع الثامن عشر 18

 الحركة الوطنية العراقية االسبوع التاسع عشر 19

 = االسبوع العشرون 20

 العراق ومشاريع االحالف الغربية االسبوع الحادي والعشرون 21

 = االسبوع الثاني والعشرون 22

 النوادي والجمعيات العربية  االسبوع الثالث والعشرون 23

 = االسبوع الرابع والعشرون 24

  1958تموز  14الجبهة الوطنية وقيام ثورة  االسبوع الخامس والعشرون  25

 = االسبوع السادس والعشرون 26

 = االسبوع السابع والعشرون 27

 انجازات الثورة على المستويين المحلي واالجنبي االسبوع الثامن والعشرون 28

 = االسبوع التاسع والعشرون 29

 = االسبوع الثالثون 30

  1958تموز  14الموقف الدولي من ثورة  االسبوع الحادي والثالثون 31

 = االسبوع الثاني والثالثون 32
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 البريد االلكتروني

 اسم المادة : تاريخ العراق المعاصر

 سنويمقرر الفصل : 

( واخذ الدروس والعبر لالستفادة 1958-1914اهداف المادة : تعريف الطلبة بتاريخ العراق المعاصر خالل المدة ) 
 منها 

التفاصيل االساسية للمادة : المصالح البريطانية للعراق ، الحرب العالمية االولى واالحتالل البريطاني للعراق ، ثورة 
-1922( ، العالقات العراقية البريطانية )1933-1921حكم الملك فيصل االول )العشرين التحررية في العراق ، 

( ، 1941( ، النوادي والجمعيات القومية ، ثورة مايس )1939-1933( ، العراق في عهد الملك غازي )1932
 .   1958تموز  14ثورة

 . عبد الوهاب القيسي وآخرون ، تاريخ العراق المعاصر 1الكتب المنهجية  : 
 . ابراهيم خليل احمد وجعفر عباس حميدي ، تاريخ العراق المعاصر2

. هنري فوستر ، تكوين العراق 2. عبد الرحمن البزاز ، العراق من االحتالل حتى االستقالل 1المصادر الخارجية : 
 . عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي 3الحديث |، جزئين  
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