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تاريخ العراق المعاصراسم المادة
)سنوي( دراسات في تأريخ العراق المعاصرمقرر الفصل

- ١٩١٤المعاصر للفترة الواقعة بين عامي تعريف الطلبة بتاريخ العراقاهداف المادة
١٩٥٨

التفاصيل االساسية للمادة

١٩١٤االحتالل البريطاني للعراق عام : الفصل االول 
.الحركة الوطنية وإندالع ثورة العشرين: الفصل الثاني
.قيام الحكم الملكي وتأسيس الدولة العراقية الحديثة: الفصل الثالث
١٩٣٢-١٩٢٢القات العراقية البريطانية بين عامي تطور الع: الفصل الرابع

١٩٣٩- ١٩٣٣التطورات السياسية الداخلية بين عامي : الفصل الخامس
١٩٤٥-١٩٣٩العراق خالل الحرب العالمية الثانية : الفصل السادس
.تطور الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية:    الفصل السابع
. واعالن الجمهورية العراقية١٩٥٨تموز ١٤ثورة : الفصل الثامن 

تأريخ العراق المعاصرالكتب المنهجية

عشرة أجزاء، تاريخ الوزارات العراقية تاليف السيد عبد الرزاق الحسني- 1الخارجيةالمصادر   
.بغداد

تاليف الدكتور سامي : دراسات وثائقية في تاريخ العراق المعاصر- ٢
٢٠٠٩بغداد،القيسي،

الفصل 
االمتحانات المختبرالدراسي

االمتحان المشروعاليومية
النهائي تقديرات الفصل

%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً
%٥٠%١٠%٤٠معلومات اضافية

جمھوریة العراق
العلميوزارة التعلیم العالي والبحث

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثالثة:المرحلة 

االدكتور سامي عبد الحافظ :اسم المحاضر الثالثي 
سلمان

أستاذ:اللقب العلمي 
الدكتوراه:المؤھل العلمي 

بیة للبناتكلیة التر/ قسم التاریخ :مكان العمل  
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المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

تطور المصالح البریطانیة في ا١٢٠/١٠/٢٠١١
العراق

للعراق االحتالل البریطاني٢٢٧/١٠/٢٠١١
ونتائجھ

قیام ثورة العشرین واسبابھا ٣٤/١١/٢٠١١
المباشرة وغیر المباشرة

میادین الثورة ونتائجھا العامة٢٠١١/ ٤١١/١١

التمھید لقیام الحكم الملكي في ٥١٨/١١/٢٠١١
.العراق

٦٢٥/١١/٢٠١١
لماذا وقع االختیار على فیصل 
لملوكیة العراق دون غیره من 

المرشحین
العالقات العراقیة البریطانیةا٧٢/١٢/٢٠١١

٨٩/١٢/٢٠١١

لعام المعاھدة االولى 
وتصدیقھا من قبل ١٩٢٢

المجلس التاسیسي عام 
وموقف الرأى العام من ١٩٢٤

ھذه المعاھدة

٩١٦/١٢/٢٠١١

ومعاھدة ١٩٢٦ھدة معا
١٩٣٠ومعاھدة ١٩٢٧

الظروف والمالبسات التي 
.صاحبت عقد ھذه المعاھدات

١٠٢٣/١٢/٢٠١١
الحركة الوطنیة وتقییمھا 

والمظاھر المختلفة للمعاھدات 
للتسلط االجنبي

السعدون وجھوده لعقد معاھدة ١٢/٢٠١١//١١٣٠
لاالستقالل

على العراقتتویج غازي ملكآ ٢٠١٢/ ١٢٧/١

١٣١٤/١/٢٠١٢
الصراع بین السیاسیین 
القدامى وسرعة تبدیل 

الوزارات

١٤٢١/١/٢٠١٢
وزارة یاسن الھاشمي الثانیة 
وسقوطھا بانقالب بكر صدقي

١٩٣٦عام 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات: الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثالثة:  المرحلة 

االدكتور سامي عبد الحافظ :اسم المحاضر الثالثي 
سلمان

أستاذ:اللقب العلمي 
الدكتوراه: علمي المؤھل ال
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رات السیاسیةاالتی١٥٢٨/١/٢٠١٢

اعادة ومراجعة لبعض ١٦٤/٢/٢٠١٢
.المواضیع والفصول

لسنةعطلة نصف ا

١٧٢٦/٢/٢٠١٢
جمعیة الجوال : التیار القومي

ونادي المثنى بن . العربي
حارثة الشیباني

١٨٥/٣/٢٠١٢
جماعة : التیار االصالحي

جمعیة االصالح . االھالي
الشعبي

إنقالب  : والسیاسة الجیش ٣/٢٠١٢//١٩١٢
.١٩٣٦عام

وزارة االنقالب برئاسة حكمت ٢٠١٩/٣/٢٠١٢
.مانسلی

العراق خالل الحرب العالمیة ٢١٢٦/٣/٢٠١٢
١٩٤٥- ١٩٣٩:الثانیة 

تدھور الغالقات العراقیة ٢٠١٢//٢٢٣4
البریطانیة

مظاھر االحتالل البریطاني ٢٠١٢/4/٢٣١٠
.الثاني للعراق

٢٤١٧/4/٢٠١٢
االحزاب السیاسیة العلنیة في 

العراق بعد الحرب العالمیة 
الثانیة

١٩٤٨وثبة كانون الثاني عام ٢٠١٢/4/٢٥٢٤

الموقف الرسمي والشعبي من ٢٠١٢/4/٢٦٣٠
.وثبة كانون الثاني

انتفاضة تشرین الثاني عام ٢٠١٢/5/٢٧٧
١٩٥٢

الحركات الشعبیة تصاعد ٢٠١٢/5/٢٨١٤
.١٩٥٨تموز١٤اوقیام ثورة 

مراجعة عامة٢٠١٢/5/٢٩٢١
.عامةمراجعة٢٠١٢/5/٣٠٢٨
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly
Outline

Course Instructor Dr. Sami Abdul Hafidh Al-Kaisi
E_mail samialkaisi@yahoo.com
Title Contemporary history of Iraq
Course Coordinator Iraqi Contemporary History ( annual)

Course Objective
The objectives of this course is to provide some details
related to the contemporary history of Iraq covering the
period 1914-1958.

Course Description

Chapter 1: British Occupation of Iraq in 1914.
 Chapter2: The national movement and the breakout of
                     1920 Revolution.
 Chapter3: The establishment of the Monarchy and the
                     Foundation of new Iraqi state.
 Chapter4: The development of the Anglo- Iraqi
                      Relations during the year 1922-1932
 Chapter5: The internal political development during
                      The year1933-1939.
 Chapter6: Iraq during the 2.W.W 1939-1945.
 Chapter7: The development of the national movement
                    After the 2 W.W.
 Chapter8: The revolution of 14th of July 1958 and the
                     Declaration of the Republican regime.

Textbook Iraqi Contemporary History, by Dr. Ibrahim Khalil & Jaffar
Abass Humaidy, 1st ed. 1989.

References

1- The history of Iraqi ministries, 10 vol., By Abdul Razaq
Al-Hassani.

2- Iraqi contemporary history: Documentary studies, By
Dr. Sami Abdul Hafidh Al-Kaisi, Baghdad, 2009.

Term
Tests Laboratory Quizzes Project Final

ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)
General Notes 40%                                       10%                                         50%

University: University of Baghdad
College: Colledge of Education for
Women
Department: History
Stage: Third
Lecturer name: Sami Abdulhafidh
Salman
Academic Status: Prof.
Qualification: PhD.
Place of work: Department of
History

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments Notes

1 20/10/2011 The development of
British interest in Iraq

2 27/10/2011
The British occupation
of Iraq and its
consequences.

3 4/11/2011 The revolt of 1920 and
its reasons.

4 11/11/2011
The spread of the
revolution and its
results.

5 18/11/2011
Steps to build a new
regime in Iraq
(monarchy)

6 25/11/2011 Why Faysal chosen to
the Kingdom of Iraq.

7 2/12/2011 The Anglo-Iraqi
relations.

8 9/12/2011 The Treatyof1922and
the public reactions

9 16/12/2011
The treaty of 1926, 1927
and treaty of 1930, the
efforts to sign them.

10 23/12/2011
The stand of the national
Movement against the
previous treaties.

11 30/12/2011
Al-Saadon and his strife
efforts to achieve
independence.

12 7/1/2012 The coronation of king
Ghazi in 1933.

13 14/1/2012 The struggle amongst
the elder politicians.

14 21/1/2012
The ministry of Yasin
Al-Hashimi and its fall in
1936.

University: University of Baghdad
College: Colledge of Education for
Women
Department: History
Stage: Third
Lecturer name: Sami Abdulhafidh
Salman
Academic Status: Prof.
Qualification: PhD.
Place of work: Department of History

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



15 28/1/2012 The political trends.

16 4/2/2012 Repetition of some
chapter and topics.

Half-year Break
17 26/2/2012 The Pan-Arab trends.
18 5/3/2012 The reformist trends.
19 12/3/2012 The army and politics.

20 19/3/2012 The government of
Hikmat Suleiman.

21 26/3/2012 Iraq during the 2WW.

22 3/4/2012 The deterioration of the
Anglo-Iraqi relation

23 10/4/2012 The second British
occupation of Iraq.

24 17/4/2012 The declaration of public
parties after the 2WW.

25 24/4/2012 The uprising of January
1948.

26 30/4/2012 The uprising of
November 1952

27 7/5/2012

The army revolution of
14th of July 1958 and the
collapse of the monarchy
regime.

28 14/5/2012 The achievements of the
new regime.

29 21/5/2012
General repetition to
some chapters and
topics.

30 28/5/2012 Repetition.
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:


