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  عامة عن الكورس بوكمعلومات 

  التطورات السیاسیة المعاصرة في العراق المقررة مادةاسم ال. ١
 ردي مھدي میكھھھ  اسم التدریسي. ٢
  القانون والسیاسة \ سیاسةال  الكلیة/ القسم . ٣
 hardi.mahdi@yahoo.com:البرید االلكتروني  وسیلة التواصل. ٤

  0770928499:الھاتفرقم 
المادة  عدد ساعات. ٥

  اسبوعیا
   ساعتان

   ٠: عملي
  )ساعة 12( تواجد التدریسي خالل االسبوع  ساعات الدوام. ٦
    ةالمقررالمادة رمز . ٧
  : التحصیل العلمي   التدریسي االكادیمیة حقیبة. ٨

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥جامعة السلیمانیة /التاریخفي  البکالوریوسشھادة 
  جامعة  الطرق التدریس التاریخفي  ماجستیرشھادة ال

 السلیمانیةجامعة  ٢٠٠٩/٢٠١٠السلیمانیة
   طالب دكتوراه تاریخ الحدیث و المعاصر في قسم التاریخ

 .ایران/جامعة الطھران
  :الوظائف االداریة 

 قسم /مقرر القسم و مدرس مساعد في الجامعة التنمیة البشریة
 السیاسة 

  مدرس مساعد في مدیریة العامة للتربیة السلیمانیة، وزارة
 .التربیة

  :التدریس 
  المرحلة الثانیة لقسم السیاسة في كلیة  –مادة التطورات السیاسیة

 القانون والسیاسة
  المرحلة االولى لالقسام – كوردولوجيمادة: 

في كلیة القانون  ، القانون و العالقات الدبلوماسیةالسیاسة
 .جامعة التنمیة البشریة والسیاسة

  
  

  :الكتب والبحوث
 .کتاب/کانی رهو کارتیکھ ردهروهپھ .١
- ربھو سھرهک بھریگایھ(مریکا خویی ئھربھشورشی سھ .٢

 كتاب -٢٠٠٩)خویی
التقویم المھارات التدريسیة لمدرسي مادة التاريخ  .٣

   رسالة ماجستیر/٢٠١٠
بحث باللغة  – جایگاه بابان در اواخر صفویھ تا سقوط افشاریھ .٤

 مؤتمر العالمي لمیراث المشترك العراق و االیران في/ الفارسیة
 . م٢٠١٤مدینتي القم و الطھران االیرانیة
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مادة التطورات السیاسیة المعاصرة في العراق عبارة عن أبرز  إن       كلمات مفتاحیة. ٩
األحداث السیاسیة التي ساھمت في تشكیل التاریخ السیاسي للعراق بعد 

، ویدخل في نطاق ھذه ١٩٢١تأسیس دولتھ أوائل القرن العشرین في عام 
المادة ایضا أھم المنعطفات التاریخیة التي ساھمت في تحدید مالمح 

  .األنظمة السیاسیة التي تعاقبت في الحكم 
ن العراق مما لھ من موقع حضاري وجغرافي متمیز، كان دائما محط إ

اطماع وانظار وھجرة العدید من األقوام واألعراق لھذ نجد أنھ تعرض 
م إحتل االیرانیین .ق ٥٣٩سنة  للغزو واإلحتالل لعدة مرات،  ففي

، وأصبح العراق قلب )أو البابلیة الجدیدة(عاصمة الدولة الكلدانیة 
االمبراطوریة لما قامت الدولة العباسیة، وحینما سقطت بغداد على ید 

م عاش العراق تحت ظل حكومات المغول ١٢٥٨ھـ  ٦٥٦المغول سنة 
نلو والصفویة والعثمانیة، واإلیلخان والجالئریة والقره قوینلو واآلق قوی

وتنازعت الحكومتان العثمانیة واالیرانیة على العراق، ثم وقع العراق في 
 -١٩١٤قبضة الحكومة البریطانیة في الحرب العالمیة االولى سنة 

  .م١٩١٧
ریطانیة في العراق على انشاء حكم ملكي موالي الب اإلدارة عملت

واإلقتصادیة، لذلك قامت  لبریطانیا من أجل تحقیق مصالحھا النفطیة
بابعاد المكونات األساسیة للمجتمع العراقي كالكورد والشیعة عن 
المناصب الحساسة وتھمیش األقلیات األخرى، وھذا ما أدى الى ان یعاني 
العراق من حروب داخلیة وانتفاضات وثورات محلیة وانقالبات عسكریة 

  .بشكل مستمر
تمنح الحقوق السیاسیة وتعطي حق التي  الدیمقراطیة األنظمة غیاب إن

المشاركة السیاسیة لكافة المواطنین على قدم المساواة وكافة الجماعات 
اإلثنیة والسیاسیة أدى الى تدخل الجیش بل وتحكمھ في السیاسیة في 
مراحل متعددة من التاریخ السیاسي للعراق لذلك نجد ان تغییر معظم 

 .العسكري وتدخل الجیش األنظمة السیاسیة تم عن طریق اإلنقالب
  

  مقدمة عن الكورس بوك

 ةالمقررالمادة اسة راھمیة د -

  

 إن دراسة التطورات السیاسیة المعاصرة في العراق ضروریة لطالب المرحلة الثانیة، قسم
العلوم السیاسیة، كلیة القانون والسیاسة، من أجل معرفة كیف تأسست الدولة العراقیة وما ھي الظروف 
والمالبسات التي رافقت والدة ونمو ھذه الدولة وما ھي المشاكل واألزمات التي صاحبت تطورھا، وما 
ھي العوامل التي كانت تتحكم فیھا بشكل ایجابي وسلبي، وربط ھذه األحداث بالواقع من أجل فھمھ 

ق اإلستقرار والوحدة ومحاولة ایجاد الحلول المالئمة لحل مشاكل العراق المختلفة الیوم بالشكل الذي یحق
.الوطنیة ویرضي كافة األطراف
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   أھداف الكورس

 

دراسة الظروف والمالبسات التي صاحبت تأسیس الدولة العراقیة وتأثیر ذلك على اإلستقرار  .١
 .السیاسي في العراق على المدى البعید

 .السیاسیة بشكل مستمر وعن طریق استخدام القوةدراسة األسباب التي أدت الى تغییر األنظمة  .٢
دراسة عوامل الضعف والقوة التي صاحبت األنظمة المتعاقبة كالنظام الملكي والجمھوري ونظام  .٣

 .حزب البعث
دراسة كیفیة تعاطي الحكومات العراقیة مع مطالب الجماعات اإلثنیة المختلفة وتأثیر ذلك على  .٤

 .اإلستقرار السیاسي
 .یفھم الطبیعة التعددیة للمجتمع العراقي بشكل عام ویحترمھجعل الطالب  .٥
جعل الطالب قادرا على تحلیل بعض األحداث والمستجدات المتعلقة بالحاضر وربطھا بأحداث  .٦

  .جرت في فترات مختلفة في التاریخ العراقي المعاصر
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  دور الطالب والتزاماتھ

االلتزام بحضور المحاضرات واالستماع الى شرح المادة الدراسیة  لفھم المادة وازلة على الطالب 
الغموض من قبل االستاذ ان وجد وابداء االراء بصددھا واالستفسار حول ایة غموض، ومحاولة االستاذ 

لطلبة باعداد القیام بالسفرات المیدانیة الضروریة بالنسبة للطلبة لفھم المادة بالشكل الجید، مع التزام ا
  .وكتابة التقاریر والمقاالت الالزمة للمادة ، وكذلك االستعداد الالزم والتھیئة لألمتحانات الفصلیة والنھائیة

    

  

 

 



Subject Course book – 2015-2016, University of Human Development Page 7 

 طرائق التدریس

 یعتمد المدرس المادة علي طرق التدریس عدة، منھا: 
 الخ....االستكشافیة، االستقرائیة، المجامیع و  المحاضرة،: طرائق . 

یعتمد المدرس علي وسائل االیضاح و  الستخدام و كیفیة التطبیق الطرائق المذكورة لو 
   :التكنولوجیا التعلیم متوفرة في الكلیة، و منھا

  في الشرح لعرض الباور بوینت والنماذج وازلة الغموض ) داتا شو(االستعانة بشاشة العرض 
 استعمال الوایت بورد لالیضاح عند الحاجة.  
  وتسلیمھ الى الطلبة قبل موعد ) الملزمة(اضافة الى الكتب المنھجیة اعداد المحاضرات المطبوعة

  .المحاضرة
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  االختبارات وتوزیع الدرجات

وأنواع االختبارات،  تقییم الطالبالطرق التي یعتمدھا في كیفیة توزیع الدرجاات ویكتب التدریسي ھنا 
...  -تقدیم السیمنارات وكتابة التقاریر  –التفكیر النقاد  –االمتحانات الیومیة  –االمتحانات الشھریة : مثال

  .ویبین التدریسي كیفیة توزیع الدرجات على تلك األنشطة

  معدل الدرجة  االختبارات
  الفصل االول

  
٢٠  

  الفصل الثاني
  

اعداد التقریر العلمي و تقدیمھ في القاعة + االمتحان ٢٠
  .المحاضرات

  االمتحان النھائي
  

٦٠  
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  )مخرجات التعلیم(حصیلة تعلم الطالب 

ً ذلك التاریخ یستوعب  لكي الطالب المرحلة المعاصرة من تاریخ العراق دراسة  إن          سیاسیا
 ً ً واجتماعیا صراع  ةسادروكیف كانت اوضاع العراق في نھایة العھد العثماني و كذلك واقتصادیا

  .للعراق البنیة والتركیبیة العشائریة ، والحكومة الملكیة وكیفیة تشكیل األحزاب واالحتالل البریطاني 

  : تطورات ان یصل بـدراسة المادة العلى ھذا االساس في النھایة یجب على الطالب عن طریق 

التاسیس دولة العراق و فھم التنافس الدول و دورھم و تاثیرات المطامع االستعماریة في اوائل كیفیة . ١
 .القرن العشرین حتى االن في العراق

 .على مستویات السیاسیة و االجتماعیة و الدینیة و االثنیة لمجتع العراقيایبة ركالتتعلیم . ٢

الدمقراطیة، التعایش و فشل الحكومات في : االساسیة مرتبطة بتاریخ العراقالمفاھیم و تفكیر في تعلیم . ٣
لتاریخ السیاسي المعاصر االساسیة في او المنعطفات و االحداث السیاسي و االجتماعي  توفیر االستقرار

 .في العراق

و  الصراعات السیاسیة و فھم .اقیةالتغییر و الصنع القرار السیاسي في الحكومات العرمعرفة كیفیة . ٤
  .قدرة على التفسیر و التحلیل االحداث السیاسیة و ربطھا بالعملیة السیاسیة الراھنة
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  قائمة المصادر والمراجع

 سیةیقائمة المصادر الرئ 

  الرئیسیةالمصادر 

  :المصادر االساسیة

السیاسي الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق  -١
١٩٨٨. 

دار العرییة ، بیروت، زینة جابر إدریس: ترجمة، صفحات من تاریخ العراق ،تشارلز تریب -٢
 .٢٠٠٦/ األولى: الطبعة، للعلوم

 . ٢٠٠٢عبد الوھاب حمید رشید ، العراق المعاصر ، دار المدى للثقافة والنشر، دیمشق ، . د -٣
المجید كامل التكریتي ، المنتظم في تاریخ العراق المعاصر ، دار الثقافة واالعالم ،  عبد. د -٤

  . ٢٠٠٠بغداد ، 
ابراھیم خلیل احمد و جعفر عباس حمیدي ، تاریخ العراق المعاصر، موصل ، دارالكتب  -٥

،١٩٨٩ . 
،  عبدالفتاح علي البوتاني ، دراسات ومباحث في تاریخ الكورد والعراق المعاصر، دھوك -٦

 ٢٠٠٧دار سبیریز، 
كوردستان سالم ، أثر التعددیة اإلثنیة على الوحدة الوطنیة في العراق ، مركز كوردستان .د -٧

 .٢٠٠٩للدراسات اإلستراتیجیة ، السلیمانیة، 
حنا بطاطو ، العراق ، الكتاب االول ، منشورات الفرصاد ، المكتبة الوطنیة االیرانیة ،  -٨

٢٠٠٥ . 

 :المصادر المفیدة

 .٢٠٠٢مجموعة باحثین ، المفصل في تاریخ العراق المعاصر، بغداد، بیت الحكمة ،  -١
بدر ، لندن ، دار .رمزي ق: لیام أندرسن وغاریث ستانسفیلد ، عراق المستقبل ، ترجمة  -٢

 ٢٠٠٥الوراق ، 
دلشاد میران ، أربیل ، دار : لیورا لوكیتز، العراق والبحث عن الھویة الوطنیة ، ترجمة  -٣

 ٢٠٠٤، ١لطباعة والنشر، طئاراس ل
  . ١٩٩٧مجید خدوري ، العراق الجمھوري ، مطبعة امیر ،قم ، ایران ، .د -٤
  .ھـ١٤١٨، ١مجید خدوري ، العراق الجمھوري ، ایران ، منشورات الشریف الرضي ، ط.د -٥
، دار الشؤون ١٩٥٨-١٩١٤دمحم حمدي الجعفري ، بریطانیا والعراق حقبة من الصراع  -٦

 .٢٠٠٠بغداد ،  الثقافیة العامة ،
، ١رجائي فاید ، أكراد العراق الطموح بین الممكن والمستحیل ، القاھرة ، دار الحریة ، ط  -٧

٢٠٠٥. 
 مواقع اإلنترنت 
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  المواضیع

  االستاذ اسم  أسابیع   الموضوع عنوان  العدد

 الى العثماني العھد أواخر العراق: االول فصل  ١
  االولي العالمیة حرب

  ردى مھدى میكهھه  ٤

 أول وتشكیل العشرين ثورة: الثاني فصل  ٢
  ١٩٣٢ العراق استقالل الى عراقیة حكومة

  ردى مھدى میكهھه  ٤

 عصبة ودخوله العراق استقالل: الثالث فصل  ٣
  ١٩٥٨ تموز الثورة الى األمم

  ردى مھدى میكهھه  ٦

  ردى مھدى میكهھه  ٦  الجمھوري العھد: الرابع فصل  ٤

ین العھد في الكرد و الشیعة:الخامس فصل  ٥
  الجمھوري الملکی و

  ردى مھدى میكهھه  ٤
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:فصل األول

  ھردي مھدي میكھ. م: اسم التدریسي

 ساعتان: عدد الساعات

  : الموضوع

  :الھدف من دراسة الفصل االول

 .معرفة أوضاع العراق بشكل عام من الناحیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة والتعلیم  -١

 .التعرف على أسباب بروز الوعي الفكري والقومي -٢

  .التعرف على كیفیة تنافس الدول األوربیة على العراق -٣

 .التعرف على المصالح البریطانیة في العراق -٤

  .اقالتعرف على ظروف وتداعیات اإلحتالل البریطاني للعر -٥

  : المحتوی العلمي 

 .اإلمبریالیة والمطامع النفطیة والثروة ، للعراق الجغرافي الموقع :یحتوی ھذا الموضوع من المادة لکی یفھم الطالب 

 العھد أواخرفي  العراق، وكذلك معرفة وضع  لعراقل السیاسیة التطورات في السكانیة التركیبة تأثیر، و للعراق السكانیة التركیبةوكیف كانت 
 .العثماني

  :مصادر مساعدة

  ..١٩٨٥تموز، ٣٠تاریخ العراق في العھد العثماني، علي شاكر علي، الموصل، مكتبة  .١

  .١٩٧٩العراق في العھد العثماني، عالء موسى كاظم نورس، بغداد، دار الرشید للنشر،  .٢

  .موقع المنتدى العراقيالعراق في أواخر العھد العثماني، صالح دمحم العابد، بحث منشور على  .٣

  .االدیان و المذاھب في العراق، رشید الخیون  .٤

 

  : الفصل الثاني 

  ھردي مھدي میكھ. م: اسم التدریسي

 ساعتان: عدد الساعات

 ١٩٣٢ثورة العشرین وتشكیل أول حكومة عراقیة الى استقالل العراق : الموضوع

  :الھدف من دراسة الفصل

  :األھداف

 .ماھیة اإلنتداب وكیفیة وضع العراق تحت اإلنتداب البریطانيو ، البریطانیة في العراقالتعرف على السیاسة  .١
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 .اشرة والتي أدت الى اندالع ثورة العشرینمبمعرفة األسباب المباشرة وغیر ال .٢

 .تأسیس الجیش العراقيو ، التعرف على أول حكومة عراقیة .٣

  .التعرف على تشكیل أول مجلس التاسیسي و النیابي و سن الدستور العراقي االولعراقیة و  - معرفة كیفیة ابرام معاھدات بریطانیة .٤

  : المحتوی العلمي 

 قیام ثورة: من خالل المحاور التالیة ١٩٣٢الى ١٩٢٠ھذا الفصل یتحدث عن محطات الرئیسیة في التاریخ السیاسي للعراق بین عامین 
و  ١٩٢٢  لعام البریطانیة العراقیة العراق ، و المعاھدة على ملكا فیصل اختیار األمیرولماذا تم ، عراقیة حكومة أول وتشكیل العشرین
  .    التشریعیة السلطة وقانون األساسي ، القانون التأسیسي وكذلك دراسة إقرار المجلس انتخاب

   : الفصل ار االساسیة لھذدمصا

 .١٩٩٢ون الثقافیة العامة، الثورة العراقیة الكبرى، عبد الرزاق الحسني، بغداد، دار الشؤ -١

 .٢٠٠٠، دمحم حمدي الجعفري، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ١٩٥٨- ١٩١٤بریطانیا والعراق حقبة من الصراع  -٢

  :الثالث فصل

  ھردي مھدي میكھ. م: اسم التدریسي

 ساعتان: عدد الساعات

  ١٩٥٨ تموز الثورة الى األمم عصبة ودخولھ العراق استقالل: الموضوع

  :الھدف من دراسة الفصل الثالث

 .التعرف على أوضاع العراق بعد اإلستقالل ومحاولة الملك فیصل تحسین ھذه األوضاع -١

 .معرفة ظروف ومالبسات الواقعة التي سمیت بتمرد اآلشوریین وكیفیة معالجة الحكومة العراقیة لھا -٢

 .معرفة ظروف وفاة الملك فیصل وتنصیب الملك غازي خلفا لھ -٣

في السیاسة على المدى ) الجیش( على اسباب اھتمام الملك بتطویر الجیش والذي كانت من أسباب تدخلھ التعرف -٤
 .البعید

 العراقیة و التعرف على اوضاع العراق ما بعد الحرب العالمیة الثانیة- و حرب البریطانیة ١٩٤١معرفة انقالب  -٥

 

  : المحتوی العلمي

 العراق استقاللمن خالل االشارة الى  من خالل المحاور األساسیة ١٩٥٨الى  ١٩٣٢ي مابین عام ھذا الفصل یتحدث عن تاریخ العراق السیاس
 الوزارة وتعامل الحكومة العراقیة مع التمرد ، وكذلك نتطرق الى تألیف اآلشوریون اآلشوریین األمم ، والتطرق الى تمرد عصبة ودخولھ

 .الثانیة وبعده  العالمیة الحرب خالل صدقي ، و العراق بكر الفریق نستعرض انقالب، ومن ثم  األول فیصل الملك الكیالنیة و وفاة

  

 المصادر األساسیة لھذا الفصل

 .١٩٨٩تاریخ العراق المعاصر، ابراھیم خلیل و جعفر عباس، دارالكتب، موصل، -١

 .٢٠٠٠، دمحم حمدي الجعفري، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ١٩٥٨- ١٩١٤بریطانیا والعراق حقبة من الصراع  -٢
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 .٢٠٠٤فصول من تاریخ العراق، غیروترود لوثیان بیل، ترجمة جعفر الخیاط، دار الرافدین، بیروت،  -٣

  .١٩٨٨تاریخ العراق السیاسي الحدیث، عبد الرزاق الحسني، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  -٤

  :الرابع فصل

  ھردي مھدي میكھ. م: التدریسي اسم

 ساعتان: عدد الساعات

  الجمھوري العھد: الموضوع

  :الھدف من دراسة الفصل االول  

معرفة تأثیر بعض . التعرف على ماھیة وأھداف حلف بغداد والدول التي انضمت الیھ وتداعیاتھ على اإلستقرار السیاسي -١
 .لسیاسي في العراق كالعدوان الثالثي على مصراألحداث على مستوى العالم العربي على اإلستقرار ا

 .وتأثیره على تغییر مجرى الحیاة السیاسیة في العراق ١٩٥٨التعرف على األسباب الرئیسیة التي أدت الى انقالب  -٢

التعرف على األسس التي استندت الیھا تجربة العراق األولى في النظام الجمھوري و التعرف على أسباب خالف عبد  -٣
 .اسم مع عبد السالم عارف واألطراف السیاسیة األخرى وتأثیر ذلك على إضعاف التجربة الجدیدة الكریم ق

 .التعرف على الدور الذي كان یلعبھ الحزب الشیوعي العراقي في الساحة السیاسیة العراقیة -٤

 .السلطةالتعرف على صدام حسین وكیف عزز مكانتھ في و ١٩٦٨معرفة كیف خطط حزب البعث ونفذ انقالب عام  -٥

  :المحتوی العلمي

وفیھا نلقي الضوء  ١٩٧٥الى  ١٩٥٨سنوات  یتضمن ھذا الفصل المحاور االساسیة التي تتحدث عن حقبة من تاریخ العراق المعاصر بین  
 وكذلك سیاستھ الكورد تجاه قاسم ، وكیف كانت سیاسة  الجمھوري و العھد١٩٥٨ تموز ١٤ و انقالب ١٩٥٨على احداث قبل الثورة 

 عام البعث حزب السلطة واخیرا نستعرض انقالب على والقومیین البعثیین وصراع١٩٦٣ عام الخارجیة ، ومن نتطرق الى اسباب انقالب
  .واسبابھ  ١٩٦٨

 المصادر األساسیة لھذا الفصل

 .، دمحم حمدي الجعفري١٩٥٨- ١٩١٤بریطانیا والعراق حقبة من الصراع  -١

 .تموز، خلیل ابراھیم حسین ١٤موسوعة  -٢

 .المفصل في تاریخ العراق المعاصر، مجموعة باحثین -٣

 .في ملفات الحكومة البریطانیة، مؤید ابراھیم الونداوي ١٩٥٨تموز  ١٤وثائق ثورة  -٤

 .المفصل في تاریخ العراق المعاصر، مجموعة باحثین -٥

  .كوردستان سالم.اثر التعددیة اإلثنیة على الوحدة الوطنیة في العراق، د -٦
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  :الخامس فصل

  ھردي مھدي میكھ. م: لتدریسياسم ا

 ساعتان: عدد الساعات

  الجمھوري و الملكي العھدین في الكرد و الشیعة: الموضوع

  :الھدف من دراسة الفصل االول   -٦

 .التعرف على السیاسة التي كانت تمارسھا السلطات البریطانیة تجاه الكورد في العراق -٧

والتعرف على قضیة الموصل واسباب ضمھ للعراق وحرمان الكورد ، زعیم الكوردي الشیخ محمود الحفیدالتعرف على ال -٨
 .من حقوقھم القومیة

التعرف على الزعیم المال مصطفى وصراعھ مع الحكومات العراقیة في سبیل نیل الحقوق المشروعة للكورد، وظروف  -٩
 .وتداعیات تأسیس الحزب الدیمقراطي الكوردي

 .تجاه الشیعة) الملكي،الجمھوري(دارة البریطانیة و الحكومة العراقیة التعرف على السیاسة التي كانت تمارسھا اإل -١٠

 .معرفة تأثیر المرجعیة الدینیة في تحدید وضع الشیعة وتأثیرھا على جمیع جوانب المجتمع الشیعي -١١

 .التعرف على سعي الشیعة في سبیل نیل حقوقھم السیاسیة -١٢

  

 :المحتوی العلمي

یحتوي ھذا الفصل دراسة وضع الكرد و الشیعة في عھدین الملكي و الجمھوري و سیاست التي مارست حكومات العراقیة الملكیة و 
  الملكي العھد في الشیعةو الكورد، والتطرق الى وضع العراق في الدینيو  القومي التنوعالجمھوریة، من خالل دراسة 

  

 المصادر األساسیة لھذا الفصل

، ١٩٢٥د عبد الرحمن ادریس البیاتي، الشیخ محمود الحفید البرزنجي والنفوذ البریطاني في كوردستان العراق حتى عام  -١
 ٢٠٠٧، ٢السلیمانیة، مؤسسة زین، ط

 ٢٠٠٧عبدالفتاح علي البوتاني، دراسات ومباحث في تاریخ الكورد والعراق المعاصر، دھوك، دار سبیریز،  -٢

 .، ترجمة عبد هللا النعیميشیعة العراق، اسحق نقاش. -٣

 .دور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیث، عبد هللا فھد النفیسي -٤

  .كوردستان سالم سعید.أثر التعددیة اإلثنیة على الوحدة الوطنیة في العراق، د -٥
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  االمتحانات واالختبارات

 



 اإلنتداب. ٢    اتفاقیة الجزائر. ١

      

 ............قام البریطانیون بعد الحرب العالمیة األولى بتنظیم اإلدارة في العراق على نمط اإلدارة في  -١

 ............ .برئاسة  ١٩٢٠شكلت أول حكومة عراقیة عام  -٢



    

 ؟١٩٢٠ما ھو السبب المباشر إلندالع ثورة العشرین  -١

 ما ھي اھمیة معاھدة الصداقة والتعاون التي وقعھا صدام مع رئیس الوزراء السوفیتي كوسیغن؟ 

       

 لماذا أراد صدام من الكویت الغاء دیونھا على العراق والتي كانت تقدر بملیارات الدوالرات؟ -١

 كان یعتبر التغییر الذي حصل في العراق بعد منحھ اإلستقالل شكلیا ؟لماذا  -٢

       

 .٢٠٠٥الحروب التي خاضتھا العراق منذ تأسیس الدولة العراقیة ولغایة عام   -١

 .المعاھدات التي تمت بین بریطانیا والعراق طیلة العھد الملكي -٢

 
     
  ما ھي أسباب تدھور العالقات بین العراق والكویت والتي ادت الى اندالع حرب الخلیج الثانیة ؟ -١

  ماھي أھم األعمال التي قام بھا عبد الكریم قاسم خالل فترة حكمھ؟   -٢

   

 

مع تمنیاتي لكم بالنجاح والموفقیة
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  األجوبة النموذجیة لألسئلة



م بین صدام وشاه ایران، تنازل فیھا العراق عن شط العرب، وتخلى عن ١٩٧٥ھي اإلتفاقیة التي عقدت عام : اتفاقیة الجزائر -١
 .مطالبتھ بمنطقة األحواز، مقابل تخلي إیران عن دعم الحركة الكوردیة

النصح حتى ھو وضع األمم المنسلخة عن الدول المغلوبة في الحرب تحت إشراف دولة كبرى تتوالھا بالرعایة و: االنتداب -٢
  .تستطیع ادارة نفسھا ذاتیا



 عبد الرحمن النقیب.٢     الھند. ١



، )شعالن أبو الجون(كان السبب المباشر الندالع الثورة ھو قیام الحاكم اإلنجلیزي في الرمیثة بالقبض على أحد شیوخ العشائر  -١
اإلنجلیز، وقد كان ھذا الحدث بمثابة الشرارة التي اشعلت فقام اتباعھ بمداھمة المكان من أجل تحریره وقتلوا بعض الضباط 

 .فتیل الثورة

تكمن أھمیة معاھدة الصداقة والتعاون التي تمت بین العراق واإلتحاد السوفیتي في انھا وفرت سوقا سوفیتیة للنفط العراقي،  -٢
 .وضمنت مبیعات أسلحة مستمرة للعراق



ره قد دافع عن العروبة وعن البوابة الشرقیة للوطن العربي ضد المد الشیعي خالل أراد العراق أن تلغى ھذه الدیون بإعتبا -١
 .الحرب

ألن المعاھدات واالتفاقیات التي عقدت بین العراق وبریطانیا  قیدت العراق في العدید من نشاطاتھ، وضمنت اإلمتیازات  -٢
  .والدوائر العراقیة ظلوا كما ھم بعناوینھم ومراكزھم والمستشارین البریطانیین في الوزارات. لبریطانیا ورعایاھا في العراق



عام ) احتالل الكویت(، والحرب الخلیج األولى ١٩٨٠، والحرب العراقیة اإلیرانیة عام ١٩٤١الحرب العراقیة البریطانیة عام  -١
 .٢٠٠٣، وحرب الخلیج الثانیة عام ١٩٩١

 .، ومعاھدة بورتسماوث١٩٣٠، ومعاھدة عام ١٩٢٧، ومعاھدة عام ١٩٢٦، ومعاھدة عام  ١٩٢٢معاھدة عام  -٢



كانت الكویت مصممة على أن یدفع العراق دیونھ، في حین أراد العراق أن تلغى ھذه الدیون بإعتباره قد دافع عن العروبة خالل  -١
 .الحرب

 .الذي كلف العراق الكثیر والذي تسبب بھ الكویتیون-اسباب اقتصادیة تتعلق بتدھور سوق النقط  -٢

 .ب تاریخیة تتعلق باعادة الكویت للعراقاسبا -٣

 .طموح صدام في قیادة العالم العربي -٤
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 تقییم األقران

یصادق القرین على محتویات الكورس بوك بكتابة . یجب أن یقیم ھذا الكورس بوك ویوقع من قرین
الذي تقوم  ةالمقررالمادة لدیھ معرفة كافیة بالذي شخص الالقرین ھو . (بعض الجمل في ھذا الجزء

  .)ةمقررالمادة البتدریسھ، ویجب أن یكون بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس أو خبیر في مجال 

  :أقر بأنني

 .وجدت بأن ضوابط جودة التعلیم قد روعیت في ھذا الكورسبوك وقرأت الكورس  -
 .الدراسیةالمحتویات العلمیة جدیدة وھي مرتبة ومنظمة بطریقة مناسبة لھذه المرحلة  -
 .طریقة توزیع الفصول والمواد جیدة -
 .المصادر جدیدة ومتوفرة للطالب -

  

 

  ومن أجل ذلك أوقع أدناه وأتحمل كافة المسؤولیات -

  :االسم

  :اللقب العلمي

  :الجامعة

  :الكلیة

  :القسم

  :البرید اإللكتروني

  :الھاتف

  :التاریخ

 :التوقیع


