
جدول الدروس االسبوعي

حيدر حميد رشيد االسم
hyderhameed@yahoo.comالبريد االلكتروني

عراق معاصر اسم المادة
ثالث ساعاتمقرر الفصل
وال سيما التاريخ دراسة تاريخ العراق المعاصرتعريف الطالب بأهميةاهداف المادة

.السياسي

والى نهاية العهد ١٩١٤التعرف على تاريخ العراق المعاصر منذ العام لمادةالتفاصيل االساسية ل
تبدأ دراسة تاريخ . تموز والعهد الجمهوري االول١٤الملكي بقيام ثورة 

العراق المعاصر االحتالل البريطاني ومراحله ثم ندرس موقف الشعب 
مرحلة ثم ندرس ١٩٢٠العراقي من االحتالل بما في ذلك قيام ثورة عام 

والى نهاية ١٩٢١اب ٢٣تتويج االمير فيصل ملكاً على العراق في 
ثم نتطرق الى مرحلة عهد االستقالل ومرحلة . ١٩٣٣عهده في العام 

وحتى ١٩٣٣ايلول ٨حكم االمير غازي بتتويجه ملكاً على العراق في 
ثم تتم دراسة التطورات السياسية .١٩٣٩نيسان ٤مقتله مساء يوم 

.١٩٥٨و١٩٣٩ممتدة بين عامي للمدة ال

الكتب المنهجية
) تاريخ العراق المعاصر(جعفر عباس حميدي وابراهيم خليل احمد 

١٩٨٩, مطبعة جامعة الموصل

المصادر الخارجية
من , عشرة اجزاء,)تاريخ الوزارات العراقية(عبد الرزاق الحسني 

.١٩٨٨بغداد , منشورات دار الشؤون الثقافية العامة

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

امعة بغدادج:الجامعة 
تربیة بنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثالثة :المرحلة 

حیدر حمید رشید :اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه تاریخ:المؤھل العلمي 
قسم التاریخ–كلیة التربیة بنات :مكان العمل  



, )١٩٣٣-١٩٢١الحركة الوطنية في العراق (عبد االمير هادي العكام 
.١٩٧٥, مطبعة النجف االشرف

, )١٩٥٣-١٩٤١التطورات السياسية في العراق ( جعفر عباس حميدي
.١٩٧٦, مطبعة النجف االشرف

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

المصالح البریطانیة في  العراق تشرین االول١٢٤٥
االحتالل البریطاني للعراقتشرین االول ٢٩١١١٢
تكملة موضوع االحتاللتشرین االول ٣١٦١٨١٩
موقف الشعب العراقي من االحتالل تشرین االول ٤٢٣٢٥٢٦

البریطاني 
تشرین ١٢تشرین االول ٥٣٠

الثاني 
تكملة موضوع موقف الشعب 

العراقي 
ثورة العشرینتشرین الثاني ٦٦٨٩
وتتویج األمیر الحكومة المؤقتةتشرین الثاني ٧١٣١٥١٦

ًفیصل ملكا على العراق 
١٩٢٢المعاھدة العراقیة البریطانیة تشرین الثاني ٨٢٠٢٢٢٣
انتخابات المجلس التأسیسيتشرین الثاني ٩٢٧٢٩٣٠

وموقف المجلس من المعاھدة 
والدستور العراقي

مشكلة الموصل كانون األول ١٠٤٦٧
األحزاب السیاسیة خالل عھد األول كانون ١١١١١٣١٤

االنتداب 
العالقات العراقیة البریطانیة كانون األول ١٢١٨٢٠٢١

١٩٢٧مشروع معاھدة \
لعقد نجھود عبد المحسن السعدوكانون األول ١٣٢٥٢٧٢٨

ومعاھدة عام \معاھدة االستقالل
١٩٣٠

ول وتتویج وفاة الملك فیصل األكانون الثاني ١٤١٣٥
ًاألمیر غازي ملكا على العراق 

وانقالب بكر صدقي 
عطلة نصف السنة كانون الثاني ١٥١١٢٤
١٦

عطلة نصف السنة
١كانون الثاني ١٧٢٩٣١

شباط 
التیارات السیاسیة 

العراق خالل الحرب العالمیة الثانیة شباط ١٨٥٧٨
ایسحركة مشباط ١٩١٢١٤١٥
احتالل بریطانیة للعراق ومظاھر شباط ٢٠١٩٢٠٢١

االحتالل البریطاني 
األحزاب السیاسیة العلنیة بعد شباط ٢١٢٦٢٨٢٩

جمھوریة العراق
لميوزارة التعلیم العالي والبحث الع

جھاز االشراف والتقویم العلمي

الجامعة بغداد
تربیة بنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

حیدر حمید رشید :اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد:مكان العمل  



الحرب العالمیة الثانیة 
تكملة موضوع األحزاب آذار ٢٢٤٦٧
١٩٤٨وثبة كانون الثاني آذار ٢٣١١١٣١٤
١٩٥٢فاضة عام انتآذار ٢٤١٨٢٠٢١
استالم الملك فیصل الثاني سلطاتھ آذار ٢٥٢٥٢٧٢٨

الدستوریة 
حكومة نوري السعید الثانیة عشرة نیسان٢٦١٣٤
تنظیم الضباط األحرارنیسان ٢٧٨١٠١١
١٩٥٦انتفاضة عام نیسان ٢٨١٥١٧١٨
األحالف السیاسیة نیسان ٢٩٢٢٢٤٢٥
جبھة االتحاد الوطني ومحاوالت أیار ٣٠٢٩١٢

القیام بالثورة 
تموز ١٤إعالن الثورة في أیار ٣١٦٨٩
حكومة الثورة وانجازاتھا في أیار ٣٢١٣١٥١٦

المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة 
والسیاسیة 

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Haider Hameed Rasheed
E_mail  hyderhameed@yahoo.com
Title Modern history of Iraq
Course Coordinator Three hours

Course Objective
Introduce students to importance of studying modern history of Iraq,
particularly political history.

Course Description
Identify the modern history of Iraq since 1914 and to the end of the
monarchy by the revolution of July 14 and first republican era. Begin
to study the history of British occupation of Iraq and its stages and then
we study the position of Iraqi people from the occupation, including
the revolution in 1920 and then study the phase coronation Prince
Faisal king of Iraq in August 23, 1921 and to the end of his term in
1933. Then touching the stage of the era of independence and the
stage of the rule of Prince Ghazi crowned king of Iraq in the
September 8, 1933 until his death on the evening of April 4, 1939.
Then study political developments for the period spanning between
1939 and 1958.

Textbook
(Modern history of Iraq) Jafar Abbas Hamidi and Ibrahim Khalil
Ahmed, Mosul University 1989.

References
(History of Iraqi ministries) Abdul Razzaq al-Hasani, ten parts,
published by institution of Cultural Affairs, Baghdad 1988.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: History
Stage: Third stage
Lecturer name: Haider Hameed
Rasheed
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification: Doctorate
Place of work:Baghdad

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education

       & Scientific Research



Course weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 2 4 5 October British interests in Iraq
2 9 11 12 October The British occupation of

Iraq
3 16 18 19

October
supplement of occupation
issue

4 23 25 26
October

 position of Iraqi people
from the British
occupation

5 30 October 1 2
November

supplement issue of the
position of Iraqi people

6 6 8 9 November Twenty Revolution
7 13 15 16

November
The interim government
and crowning of Prince
Faisal king of Iraq

8 20 22 23
November

Iraqi-British treaty

9 27 29 30
November

Election of the Constituent
Assembly and position of
the Council of the Treaty
and the Iraqi Constitution

10 4 6 7 December issue of Mosul
11 11 13 14

December
political parties during the
Mandate Period

12 18 20 21
December

Iraqi-British Relations \
draft of 1927 treaty

13 25 27 28
December

Efforts of Abdul-Muhsin
al-Sadoun to conclude a
treaty of independence \
and the Treaty of 1930

14 1 3 5 January death of King Faisal I,
Prince Ghazi coronation

University:Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: History
Stage: Third stage
Lecturer name: Haider Hameed
Rasheed
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification: Doctorate
Place of work:Baghdad
university

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



as King of Iraq and the
coup Bakr Sidqi

15 11 to 24 January Mid-Year Holiday
16

Half-year Break
17 29 31 January 1

February
Political currents

18 5 7 8 February Iraq during World War II

19 12 14 15
February

May Movement

20 19 21 22
February

British occupation of Iraq
and the manifestations of
the British occupation

21 26 28 29
February

Overt political parties
after World War II

22 4 6 7 March Complement the parties
theme

23 11 13 14 March Leap of January 1948
24 18 20 21 march Uprising of 1952
25 25 27 28 March Receive King Faisal II

constitutional powers
26 1 3 4 April The twelfth government of

Nouri Al-Saeed
27 8 10 11 April The organization of the

Free Officers
28 15 17 18 April Uprising of 1956
29 22 24 25 April Political alliances
30 29 April 1 2

May
Front National Union and
attempts to do the
revolution

31 6 8 9 May Declaration of the
revolution on July 14

32 13 15 16 May The Government of the
revolution and its
achievements in the
economic, social and
political

Instructor Signature: Dean Signature:



جدول الدروس االسبوعي

حيدر حميد رشيد االسم
hyderhameed@yahoo.comالبريد االلكتروني

عراق معاصر  اسم المادة
ثالث ساعاتمقرر الفصل
ا التاريخ وال سيمتعريف الطالب بأهمية دراسة تاريخ العراق المعاصراهداف المادة

.السياسي

والى نهاية العهد ١٩١٤التعرف على تاريخ العراق المعاصر منذ العام التفاصيل االساسية للمادة
تبدأ دراسة تاريخ . تموز والعهد الجمهوري االول١٤الملكي بقيام ثورة 

العراق المعاصر االحتالل البريطاني ومراحله ثم ندرس موقف الشعب 
ثم ندرس مرحلة ١٩٢٠ل بما في ذلك قيام ثورة عام العراقي من االحتال

والى نهاية ١٩٢١اب ٢٣تتويج االمير فيصل ملكاً على العراق في 
ثم نتطرق الى مرحلة عهد االستقالل ومرحلة . ١٩٣٣عهده في العام 

وحتى ١٩٣٣ايلول ٨حكم االمير غازي بتتويجه ملكاً على العراق في 
ثم تتم دراسة التطورات السياسية .١٩٣٩نيسان ٤مقتله مساء يوم 

.١٩٥٨و١٩٣٩للمدة الممتدة بين عامي 

الكتب المنهجية

) تاريخ العراق المعاصر(جعفر عباس حميدي وابراهيم خليل احمد المصادر الخارجية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
تربیة بنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
اجستیر م–دراسات علیا :المرحلة 

حیدر حمید رشید :اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه تاریخ:المؤھل العلمي 
قسم التاریخ–كلیة التربیة بنات :مكان العمل  



تاريخ الوزارات (عبد الرزاق الحسني .١٩٨٩, مطبعة جامعة الموصل
, رات دار الشؤون الثقافية العامةمن منشو, عشرة اجزاء, )العراقية
.١٩٨٨بغداد 

, )١٩٣٣-١٩٢١الحركة الوطنية في العراق (عبد االمير هادي العكام 
.١٩٧٥, مطبعة النجف االشرف

, )١٩٥٣-١٩٤١التطورات السياسية في العراق ( جعفر عباس حميدي
.  ١٩٧٦, مطبعة النجف االشرف

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
يةاليوم

االمتحان النهائيالمشروع

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

المصالح البریطانیة في  العراقتشرین االول١١٣
الل البریطالني واالحت

المعاھدة العراقیة البریطانیةتشرین االول ٢٢٠
االحزاب السیاسیة خالل الحرب عھد تشرین االول ٣٢٧

االنتداب
التیارات السیاسیة واالحزابكانون  االول ٤٤
انقالب بكر صدقي  كانون االول  ٥١١
لسیاسیة في سنوات التطورات اكانون االول  ٦١٨

الحرب العالمیة الثانیة 
األحزاب السیاسیة العلنیة بعد كانون االول  ٧٢٥

الحرب العالمیة الثانیة
عطلة كانون الثاني ٨١
االنتفاضات الشعبیة كانون الثاني٩٨

تكملة موضوع االنتفاضات الشعبیة  كانون الثاني ١٠١٥
تنظیم الضباط االحرار  كانون الثاني ١١٢٢
تكملة موضوع تنظیم الضباط كانون الثاني ١٢٢٩

االحرار  والتطورات السیاسیة في 
خمسینیات القرن العشرین 

تموز ١٤ثورة شباط١٣٥
تموز  ١٤تكملة موضوع ثورة شباط  ١٤١٢
امتحان  شباط ١٥١٩
١٦

السنةعطلة نصف
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

الجامعة بغداد
تربیة بنات:الكلیة

التاریخ:اسم القســم 
ماجستیر –ادراسات علیا :المرحلة 

حیدر حمید رشید :اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
جامعة بغداد:مكان العمل  



٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Haider Hameed Rasheed
E_mail  hyderhameed@yahoo.com
Title Modern history of Iraq
Course Coordinator Three hours

Course Objective
Introduce students to importance of studying modern history of Iraq,
particularly political history.

Course Description
Identify the modern history of Iraq since 1914 and to the end of the
monarchy by the revolution of July 14 and first republican era. Begin
to study the history of British occupation of Iraq and its stages and then
we study the position of Iraqi people from the occupation, including
the revolution in 1920 and then study the phase coronation Prince
Faisal king of Iraq in August 23, 1921 and to the end of his term in
1933. Then touching the stage of the era of independence and the
stage of the rule of Prince Ghazi crowned king of Iraq in the
September 8, 1933 until his death on the evening of April 4, 1939.
Then study political developments for the period spanning between
1939 and 1958.

Textbook
(

References
(History of Iraqi ministries) Abdul Razzaq al-Hasani, ten parts, published by
institution of Cultural Affairs, Baghdad 1988. (Modern history of Iraq) Jafar
Abbas Hamidi and Ibrahim Khalil Ahmed, Mosul University 1989.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: History
Stage: Master
Lecturer name: Haider Hameed
Rasheed
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification: Doctorate
Place of work: Baghdad

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 13 October British interests in Iraq and the
British occupation

2 20 October Iraqi-British treaty
3 27 October Political parties during the War

Mandatory
4 4 November Political movements and

parties
5 11 November Coup of Bakr Sidqi
6 18 November Political developments in the

years of World War II
7 25 November Overt political parties after

World War II
8 1 January Holiday
9 8 January Popular uprisings

10 15 January Supplement the subject of
popular uprisings

11 22 January The organization of the Free
Officers

12 29 January Supplement issue of the Free
Officers organization and
political developments in the
fifties of the twentieth century

13 5 March Revolution of July 14
14 12 March Supplement the subject of

revolution of July 14
15 19 March Exam
16

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24

University:Baghdad
College: College of Education -
Girls
Department: History
Stage: Master
Lecturer name: Haider Hameed
Rasheed
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification: Doctorate

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



25
26
27
28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:


