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جدول الدروس االسبوعي

منتهى طالب سلمان الجبورياالسم
d.muntaha@yahoo.comالبريد االلكتروني

تاريخ اسيا الحديث والمعاصراسم المادة
سنويمقرر الفصل
الجتماعية لبة عن ابرز المظاهر السياسية واتهدف المادة الى تعريف الطاهداف المادة

.ن دول شرق وجنوب شرق اسياواالقتصادية ع
وهي الصين والهند وفيتنام واليابان دول اسيويةدراسة تاريخ تسعة التفاصيل االساسية للمادة

.باكستان وكوريا وافغانستانوالفلبين واندونيسيا و

الكتب المنهجية
دار , موجز تاريخ اسيا الحديث والمعاصر,منتهى طالب سلمان

.٢٠١٠, بغداد, الفراهيدي

المصادر الخارجية
.٢٠٠٦, بغداد , تاريخ اسيا, نوري عبد الحميد العاني واخرون-١
).ت.د(، مصر، ١وديع سعيد، ط: اليابان الحديثة، ترجمة, أرثر تريمان-٢
.١٩٦٨القاهرة، , ١٩١٤-١٨١٥: بيير رونوفن، تاريخ العالقات الدولية-٣
، ١٩٤٥-١٩١٤ات القرن العشرين ازم:بيير رونوفن، تاريخ العالقات الدولية-٤

.١٩٧٨، مصر،)ط.د(ل يحيى، دار المعارف، الترجمة ج
تطور احداث ما بين : رياض الصمد، العالقات الدولية في القرن العشرين-٥

، ١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط١، ج١٩٤٥- ١٩١٤الحربين 
.١٩٨٠بيروت، 

١٩٩٧, ٢ط, ١٩٧٢- ١٨٥٣لصين واليابان ا: الشرق االقصى, فوزي درويش-٦
، مطبعة غباشي، ١الدولة الحديثة والدور االمريكي، ط: فوزي درويش،اليابان-٧

جمھوریة العراق
زارة التعلیم العالي والبحث العلميو

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

تاریخ:القســم 
الثالث الصباحي والمسائي:المرحلة 

منتھى طالب سلمان:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
ربیة للبناتكلیة الت:مكان العمل  
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.١٩٨٩القاهرة، 
باينكار، آسيا والسيطرة الغربية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، دار . م. ك-٨

). ت.د(، مصر، )ط.د(المعارف، 
, )كوريا,اليابان,الصين,شرق اسيا( ث والمعاصرتاريخ اسيا الحدي, ميالد المقرحي-٩
.١٩٩٧, ليبيا, جامعة بنغازي, ١ط

, الميجي آيشن: الثورة االصالحية في اليابان, ناغاي ميتشو وميجول اورشيا- ١٠
١٩٩٢, الهيئة المصرية العامة للكتاب

، ١، ط١٩١١-١٥١٦: نوري عبد الحميد العاني، تأريخ الصين الحديث- ١١
٢٠٠٣بغداد،

، ١موجز تاريخي،  ترجمة حسين الحوت، ط: الشرق االقصى, بين.آ.تشستر- ١٢
.١٩٥٨مكتبة مصر، القاهرة، 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠مثالً-%١٠مثالًاليوجد%٢٥مثالً

معلومات اضافية
درجة االمتحان اليومي % ١٠الفصلي وحان امت% ١٥: تقسم الدرجة كاالتي

وبهذا فأن درجة , %٢٥والفصل الثاني ايضا , %٢٥وتكون الدرجة الفصلية من 
%.٥٠ودرجة االمتحان النهائي % ٥٠السعي ستكون 
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جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

نظام االسر , الفلسفة الصینیة١٣/١٠
اسرة , حكم المغول, الحاكمة

التنافس , ١٩١١-١٦٦٤المانشو 
حرب االفیون , االوربي على الصین

حرب , ١٨٤٢-١٨٣٩االولى 
١٨٦٠-١٨٥٦لثانیة االفیون ا

الحركة الوطنیة الصینیة وأھم ٢١٠/١٠
الثورات الشعبیة

١٨٦٤- ١٨٥٠ثورة التایبنغ 
میةالثورات االسال
) حملة المشاعل(حركة نیان في 

١٨٦٨-١٨٥٣

الحركة االصالحیة في الصین٣١٧/١٠
واعالن الجمھوریة ١٩١١ثورة 

الصینیة
الحركة الوطنیة وزعامة صن یات 

صن

الصین خالل الحرب العالمیة االولى ٤٢٣/١٠
١٩١٨-١٩١٤

أھم التطورات السیاسیة في الصین 
١٩٤٩-١٩١٩

غ والحزب الشیوعي ماوتسي تون-
الصیني

صن یات صن  وحزب الكومنتانغ-

١٩٢٨) جان كاي جك(حكومة ٥٣١/١٠
١٩٣١الغزو الیاباني للصین عام 

تاسیس جمھوریة الصین الشعبیة 
١٩٤٩

عید االضحى المبارك٦٧/١١
الفرنسي حول -التنافس البریطاني٧١٤/١١

الھند

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

یغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

تاریخ:اسم القســم 
الثالثة الصباحي والمسائي:المرحلة 

منتھى طالب سلمان:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراه:العلمي المؤھل 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  
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وصول االوربیین للھند
المغولي للھندالحكم 

الحكم البریطاني للھند٨٢١/١١
- حكم شركة الھند الشرقیة-

١٨٥٨-١٧٤٠البریطانیة 
١٨٥٧ثورة -

١٩٤٧- ١٨٥٨حكم التاج ٩٢٨/١١
تطور الحركة الوطنیة في الھند حتى 

نھایة الحرب العالمیة االولى
حزب الرابطة االسالمیة

حزب المؤتمر الوطني الھندي

١٩٠٥ثورة البنغال ١٠٥/١٢
المھاتما غاندي وسیاسة الالعنف 

١٩١٧اضراب عام :

الھند بین الحربین العالمیتین ١١١٢/١٢
١٩٣٩-١٩١٩

١٩٤٧استقالل الھند 
الھند خالل الحرب العالمیة الثانیة 

١٩٤٥-١٩٣٩

االمتحان الفصلي١٢١٩/١٢

د المشاكل التي واجھت الھند بع١٣٢٦/١٢
استقاللھا

مشكلة االمارات الوطنیة-١
مشكلة الالجئین-٢

دور الھند في حركة عدم االنحیاز
المشاكل االقتصادیة والمالیة-٣

١٨٥٨السیطرة الفرنسیة لفیتنام ١٤٢/١
في استقالل ) ھوشي منھ(دور 
فیتنام

نشوء الحركة الوطنیة في فیتنام 
وتطورھا

١٩٥٤فو معركة دیان بیان ١٥٩/١
- ١٩٦٤الحرب الفیتنامیة االمریكیة 

١٩٧٥
١٩٥٤مؤتمر جنیف 

عطلة نصف السنة٢٤/١- ١٦١١/١
عطلة نصف السنة

نظام الحكم االمبراطوري١٧٢٩/١
عصر الشوجونة

عزلة الیابان
محاولة االوربیین كسر العزلة

سقوط نظام الشوجونة
١٨٥٣وصول االمریكیین عام 

عزلةونھایة سیاسة ال
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عھد المیجي والحركة االصالحیة ١٨٥/٢
١٩١٢-١٨٦٨

االصالحات السیاسیة والدستوریة 
واالداریة والعسكریة

االصالحات الثقافیة واالجتماعیة 
واالقتصادیة

سیاسة الیابان التوسعیة١٩١٢/٢
الیابان خالل الحرب العالمیة االولى 

١٩١٨-١٩١٤
١٩١٩الیابان في مؤتمر باریس 

وصول القادة العسكریین الى 
السلطة واستئناف البرنامج 

التوسعي
١٩٣١االحتالل الیاباني لمنشوریا 

الحرب غیر المعلنة على الصین ٢٠١٩/٢
١٩٣٧

الیابان خالل الحرب العالمیة الثانیة 
١٩٤٥-١٩٣٩

المؤتمرات الدولیة خالل الحرب 
العالمیة الثانیة

-١٩٤٥االحتالل االمریكي للیابان 
١٩٥١

التبدل في السیاسة االمریكیة تجاه 
الیابان

وصول المسلمین الى الفلبین٢١٢٦/٢
وصول االسبان

االحتالل االمریكي للفلبین
الحركة الوطنیة وثورة أمیلیو عام 

ونھایة الحكم االسباني١٨٩٦
الفلبین تحت الحكم االسباني

سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة ٢٢٤/٣
١٩٣٩ي الفلبین حتى عام ف

الفلبین في الحرب العالمیة الثانیة 
١٩٤٥-١٩٣٩

حلف (حلف جنوب شرق اسیا 
١٩٥٤) مانیال

عودة السیطرة االمریكیة واستقالل 
الفلبین

الوجود االسالمي في اندونیسیا٢٣١١/٣
االحتالل البرتغالي الندونیسیا
االحتالل الھولندي الندونیسیا

یا على اندونیسیااستیالء بریطان
اثر االوضاع في اوربا بعد الثورة 

الفرنسیة على اندونیسیا
عودة االحتالل الھولندي وظھور ٢٤١٨/٣

الحركة الوطنیة االندونیسیة
تطور : اندونیسیا خالل الحربین

الحركة الوطنیة وظھور أحمد 
سوكارنو



6

١٩٥٥مؤتمر باندونغ 
استقالل اندونیسیا ووحدتھا

ا في ظل االحتالل الیاباني اندونیسی
١٩٤٥-١٩٤٢.

السیاسة البریطانیة واثرھا في اثارة ٢٥٢٥/٣
الخالفات بین الھندوس والمسلمین

باكستان بعد االستقالل
مرحلة النظام البرلماني : اوال

١٩٥٨-١٩٤٧
زعامة محمد علي جناح

مرحلة الحكم العسكري -:ثانیا٢٦١/٤
١٩٧١-١٩٥٨الرئاسي 

مرحلة الحكم المدني وعودة : ثاثال
١٩٧٧- ١٩٧١البرلمانیة 

كوریا تحت الحكم الصیني٢٧٨/٤
١٨٧٦التدخل الیاباني في كوریا 

١٨٨٢التدخل االمریكي في كوریا 

الیاباني حول - التنافس الروسي٢٨١٥/٤
١٩١٠كوریا حتى عام 
الیاباني حول -التنافس الصیني
١٨٩٥كوریا حتى عام 

نمو الحركة الوطنیة الكوریة ٢٩٢٢/٤
وظھور كیم أیل سونغ

كوریا في الحرب العالمیة الثانیة 
١٩٤٥-١٩٣٩

١٩٥٣-١٩٥٠الحرب الكوریة 
الروسي حول -التفاھم االمریكي

تقسیم كوریا الى دولتین

االحتالل البریطاني الفغانستان٣٠٢٩/٤
١٩٢٩الحرب االھلیة 

فغانستان الحدیثة قیام دولة ا٣١٦/٥
وزعامة أمان هللا

عھد محمد نادر شاه واصالحاتھ 
١٩٣٣-١٩٢٩

االمتحان الفصلي٣٢١٣/٥
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 
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Course Weekly Outline

Course Instructor Muntaha Talib Salman
E_mail d.muntaha@yahoo.com
Title
Course Coordinator annual

Course Objective Discussion dealt with the emergence of international
interests in the Far East

Course Description Study the history of nine Asian countries, namely China,
India, Vietnam, Japan and the Philippines, Indonesia,
Pakistan, Korea, Afghanistan

Textbook
Dr. Muntaha Talib Salman, Brief  history of modern and
contemporary Asia, Dar Al.Frahede,2010.

References
1-Nouri Abdul Hamid al-Ani and others, History of Asia, Baghdad,
2006.
2-Arthur Treman, Modern Japan, translated by Wadih Said, i 1,
Egypt, (d. V).
3-Pierre Ronovn, history of international relations: 1815-1914, Cairo,
1968.
4-Pierre Ronovn, history of international relations: crises of the
twentieth century 1914-1945, translated by Jalal Yahya, House of
Knowledge, (d. I), Egypt, 1978.
5-Chester. A. Between, the Far East: a brief history, translated by
Hussein whale, i 1, Library of Egypt, Cairo, 1958.
6-Riad Samad, international relations in the twentieth century: the
evolution of events between the wars 1914 - 1945, c 1, the institution of
the university studies, publishing and distribution, i 1, Beirut, 1980.
7-Fawzi Darwish, the Far East: China, Japan, 1853-1972, m 2.1997
8-Fawzi Darwish, Japan: modern state and the U.S. role, i 1, Ghobashi
Press, Cairo, 1989.

University: Baghadad
College: College of Education for
Women
Department:History
Stage:Therd
Lecturer name: Muntaha Talib
Salman
Academic Status: Lecturer
Qualification:Ph.D
Place of work: College of Education
for Women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research
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9-As. M. Baancar, Asia and the Western domination, translated by
Abdul Aziz al-Tawfiq Javed, House of Knowledge, (d. I), Egypt, (d. V).
10-The birth of al-Megrahi, the history of modern and contemporary
Asia (East Asia, China, Japan, Korea), i 1, University of Benghazi,
Libya, 1997.
11-Nagai and Miguel Ahorshia Meizhou, revolution, reform in Japan:
Meiji tion, the Egyptian General Book of 0.1992
12-Nouri Abdul Hamid al-Ani, the history of modern China: 1516-
1911, i 1, Baghdad 0.2003

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (25%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes
Class is divided as follows: 15% exam and 10% quarterly exam grade
class daily and be quarterly from 25%, and the second chapter is also
25%, so the degree sought will be 50% and the degree of the final
exam 50%.
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Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3/10 Chinese philosophy, system
of ruling families, the rule of

the Mongols, Manchu
Dynasty 1664-1911, the

European competition on
China, the first Opium War

1839-1842, the Second
Opium War 1856-1860

2 10/10 Chinese national movement
and the most important

popular revolutions
Altaabeng Revolution 1850-

1864
Islamic revolutions
Nyan movement in

(campaign torches) from
1853 to 1868

3 17/10 Reform movement in China
Revolution of 1911 and the
declaration of the Republic

of China
National Movement and the
leadership of Sun Yat-sen

4 23/10 China during the First
World War 1914-1918

The most important political
developments in China 1919-

1949
- Mao Tse-tung and the

Communist Party of China
- Sun Yat-sen and the

Kuomintang

5 31/10 Government (Jean Kay Jack)
1928

University:Baghadad
College: College of Education for
Women
Department: History
Stage:Therd
Lecturer name: Muntaha Talib
Salman
Academic Status: Lecturer
Qualification:Ph.D
Place of work: College of Education
for Women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research
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Japanese invasion of China
in 1931

Founding of the People's
Republic of China 1949

6 7/11 Eid al-Adha
7 14/11 Competition for the British -

the French on India
The arrival of Europeans to

India
Mughal rule of India

8 21/11 British rule of India
- The rule of the East India

Company - the British 1740-
1858

- Revolution 1857

9 28/11 The rule of the Crown 1858 -
1947

The development of the
national movement in India

until the end of World War I.
PML

Indian National Congress
10 5/12 Revolution of Bengal 1905

Mahatma Gandhi and the
policy of non-violence: a

strike in 1917
11 12/12 India between the two world

wars 1919 - 1939
The independence of India

1947
India during World War II

1939 - 1945

12 19/12 Quarterly exam
13 26/12 Problems faced by India

after independence
1 - the problem of Emirates

National
2 - the refugee problem
India's role in the Non-

Aligned Movement
3 - economic and financial

problems

14 2/1 French control of Vietnam
1858

Role (Ho Chi Minh) in the
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independence of Vietnam
The emergence of the

nationalist movement in
Vietnam and its development

15 9/1 Battle of Dien Bien Phu 1954
Vietnam-US War 1964-1975
1954 Geneva Conference

16 11/1-24/1 Half-year Break
Half-year Break

17 29/1 System of imperial rule
Age Cjrnh

Japan's isolation
Europeans try to break

isolation
The fall of the Cjrnh

The arrival of the Americans
in 1853 and the end of the

policy of isolation
18 5/2 Meiji era and the reform

movement, 1868-1912
Political reforms and

constitutional, administrative
and military

Reforms, cultural, social and
economic

19 12/2 Japan's expansionist policy
Japan during World War I

1914-1918
Japan Conference in Paris

1919
The arrival of the military

leaders to power and resume
the program expansion
Japanese occupation of

Manchuria 1931
20 19/2 Undeclared war on China,

1937
Japan during World War II

1939 - 1945
International conferences

during World War II
U.S. occupation of Japan

1945-1951
Change in U.S. policy toward

Japan
21 26/2 The arrival of Muslims in the

Philippines
The arrival of the Spaniards

U.S. occupation of the
Philippines
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National movement and the
revolution in 1896, Amelio
and the end of Spanish rule
Philippines under Spanish

rule

22 4/3 U.S. policy in the Philippines
until 1939

Philippines in World War II
1939-1945

Southeast Asia Treaty
Organization (NATO

Manila) 1954
The return of U.S. control

and the independence of the
Philippines

23 11/3 Islamic presence in Indonesia
Portuguese occupation of

Indonesia
Dutch occupation of

Indonesia
Takeover of Britain to

Indonesia
Impact of the situation in
Europe after the French
Revolution on Indonesia

24 18/3 The return of the Dutch
occupation and the

emergence of the Indonesian
national movement

Indonesia during the two
wars: the evolution of the

national movement and the
emergence of Ahmed

Sukarno
Bandung Conference 1955
Independence and unity of

Indonesia
Indonesia under Japanese
occupation from 1942 to

1945.
25 25/3 British policy and its impact

in raising the differences
between Hindus and

Muslims
Pakistan after independence

First: the stage of the
parliamentary system 1947 -

1958
The leadership of

Mohammad Ali Jinnah
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26 1/4 Second: - The phase of
military rule, presidential

1958-1971
Third phase of civilian rule

and the return of
parliamentary 1971 - 1977

27 8/4 Korea under Chinese rule
Japanese intervention in

Korea 1876
U.S. involvement in Korea

1882
28 15/4

Competition for the Russian
- Japanese Korea until about

1910,
Competition for the Chinese
- Japanese Korea until about

the year 1895
29 22/4 The growth of the Korean

national movement and the
emergence of Kim Il Sung

Korea in World War II 1939-
1945

1950-1953 Korean War
Understanding the U.S. -
Russia on the division of

Korea into two states

30 29/4 British occupation of
Afghanistan

1929 civil war
31 6/5 The state of modern

Afghanistan and the
leadership of Amanullah
Prince Mohammed Nadir

Shah and his reforms, 1929-
1933

32 13/5 Quarterly exam
Instructor Signature: Dean Signature:


