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المادة العلمية

المالحظات

أهمية موقع العراق الستراتيجي والمصالح البريطانية في العراق
وتطورها
العراق خالل سنوات الحرب األولى واإلحتالل البريطاني للعراق
اإلستفتاء البريطاني حول العراق
ثورة العشرين واهميتها في مواجهة اإلحتالل البريطاني
تاسيس اول حكومة عراقية
تاسيس الحكم الملكي في العراق
المعاهدة العراقية ـ البريطانية لعام 1922
المجلس التاسيسي للعراق والمعارضة الوطنية
القانون األساسي
مشكلة الموصل
المعاهدة البريطانية لعام 1930
الحركة الوطنية ومقاومتها للمعاهدات والتسلط األجنبي
العراق في عهد الملك غازي (  1933ـ ) 1939
تدخل الجيش بالسياسة وانقالب بكر صدقي عام 1936
العطلة الربيعية
النوادي والجمعيات القومية
ثورة مايس  1941اسبابها ونتائجها
نهاية الحرب العالمية الثانية وعودة الحياة الدستورية وتاسيس
األحزاب
تصاعد الحركة الوطنية في العراق
وثبة كانون 1948
انتفاضة تشرين الثاني 1952
العراق ومشاريع األحالف الغربية
الجبهة الوطنية وقيام ثورة (  14تموز ) 1958
انجازات الثورة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
سياسة عبد الكريم قاسم  1958ـ 1963
انقالب شباط 1963
انقالب  18تشرين الثاني 1963
تولي عبد الرحمن عارف السلطة
القرارات اإلشتراكية والسياسية واإلقتصادية
اإلمتحانات النهائية
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