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اسم المادة

تاريخ ايران وتركيا الحديث والمعاصر

مقرر الفصل
اهداف المادة

تتمثل االهداف المتوخاة من تدريس المادة هو أن تدرك الطالبة أهمية الجوار

الجغرافي لدولتي ايران وتركيا على العراق وتأثيرهما عليه في كافة جوانب الحياة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية
التفاصيل االساسية للمادة

تتبع المقررات الدراسية التطور التاريخي لنشأة ايران وتركيا  ،وتسلط الضوء على

التغيي ارت السياسية واالقتصادية فيهما وطبيعة عالقاتهما مع دول العالم

-1
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

إبراهيم خليل أحمد  ،وخليل علي مراد  ،إيران وتركيا ـ دراسة في التاريخ الحديث
والمعاصر

-1علي حسين البصري  ،إيران في عهد رضا شاه بهلوي
-2كمال مظهر احمد  ،دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر
-3جالل الدين المدني  ،تاريخ إيران السياسي والمعاصر
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية
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مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

االسبوع الرابع  /ايلول
الطبيعة االستبدادية للحكم
القاجاري وحركة المشروطية
الهيمنة االستعمارية البريطانية
االسبوع االول /تشرين االول الروسية على االقتصاد االيراني
احوال ايران خالل الحرب
االسبوع الثاني /تشرين
العالمية االولى

4

االضطراب السياسي والدعوة
للجمهورية  ،اعتالء رضا خان
العرش االيراني
الغاء الدولة الفارسية  ،سياسة
التحديث في ايران

2
3

االول

االسبوع الثالث /تشرين
االول
5
6

االسبوع الرابع /تشرين
االول
االسبوع االول /تشرين
الثاني

7

االسبوع الثاني /تشرين
الثاني

8

االسبوع الثالث /تشرين
الثاني

9

االسبوع الرابع /تشرين
الثاني

11

االسبوع الخامس /تشرين
الثاني

11

االسبوع االول/كانون االول

سياسة ايران في عهد رضا
شاه ( احتالل امارة عربستان
والتوسع في منطقة شط العرب
)
عالقات ايران الخارجية بين
الحربين العالميتين االولى
والثانية  ،االحتالل البريطاني
السوفياتي اليران ابان الحرب
العالمية الثانية
=
=
=
=
=
=
=
=
=
توجه السياستين الداخلية
والخارجية االيرانية نحو
التقرب من الغرب
المعارضة الوطنية المتيااات
النفط االجنبية ( حركة مصدق )
 ،تصاعد المعارضة الداخلية
لحكم الشاه
الحياة السياسية في عهد محمد
رضا شاه 1979-1961

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :مقدام عبد الحسن
باقر
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات/جامعة
الكوفة

المادة العلمية

المالحظات

12
13

14

15

واعالن
الثورة
اندالع
االسبوع الثاني/كانون االول الجمهورية االسالمية 1979
هزيمة الدولة العثمانية وظهور
االسبوع الثالث /كانون االول مصطفى كمال اتاتورك على
مسرح االحداث
مؤتمر (سيواس )1919
(أماسيا)1921
االسبوع الرابع /كانون االول ومؤتمر
واقرار الميثاق الوطني
االسبوع االول/كانون الثاني المجلس الوطني الكبير ووضع
اسس الدولة التركية الحديثة (
الغاء السلطنة )  ، 1923الغاء
الخالفة  ، 1924دستور
1924

16
االسبوع الثاني /شباط
17
االسبوع الرابع  /شباط

برنامج الكماليين ( حزب
الشعب الجمهوري ) لتحديث
تركيا سياسة تركيا الخارجية
في فترة ما بين الحربين
======

18

االسبوع الخامس/شباط

19

االسبوع االول /آذار

21

االسبوع الثاني /آذار

21

االسبوع الثالث /آذار

22

االسبوع الرابع /آذار

التحول من نظام الحزب الواحد
الى نظام التعددية الحزبية ،
تطور السياسة الداخلية في
تركيا في عهد التعددية الحزبية
= == = =

23

االسبوع االول /نيسان

24

االسبوع الثاني /نيسان

الخارجية
تركيا
عالقات
ودخولها االحالف الغربية
== == ==

25

االسبوع الثالث /نيسان

26

االسبوع الرابع /نيسان

استيالء الجيش على السلطة (
انقالب )1961
== == ==

27

االسبوع االول /آيار

28

االسبوع الثاني /أيار

االوضاع السياسية في تركيا
خالل الستينات والسبعينات ،
تدهور االوضاع االقتصادية
البرامج
،
واالجتماعية
االصالحية للحكومة المتعاقبة
== == ==

29

االسبوع الثالث /آيار

مشكالت تركيا االقليمية

تركيا ثم انضمامها الى جبهة
الحلفاء ضد المحور  ،ظهور
الخطر الشيوعي واتجاه تركيا
نحو المعسكر الغربي
======

31

31
32
توقيع االستاذ :

االسبوع الرابع/أيار

موقف تركيا من القضايا
العربية والحرب العراقية
االيرانية
اختبارات
اختبارات
توقيع العميد :

