
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جودت جالل كامل  االسم

 1968 – 1914تاريخ العراق الحديث والمعاصر  اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

تعريف الطلبة بتاريخهم المجيد وسعي الشعب العراقي من اجل 

ر الحرية واالستقالل وبناء دولتهم الحديثة بعد التخلص من ني

ل فيص لمملكة العراقية بزعامة الملكاالستعمار والعبودية وقيام ا

يام وق 1958وبداية العهد الملكي ونهايته عام   1921االول عام 

 الجمهورية العراقية

التفاصيل االساسية 

 للمادة

 

 . 1968 – 1914المراحل التي مر بها تاريخ العراق خالل المدة 

 باشرـ الحكم الم2.  1918 – 1914ـ االحتالل البريطاني للعراق 1

اق ـ العر4.          1958-1921ـ العهد الملكي 3.  1918-1920

 . 1968-1958الجمهوري

 

 الكتب المنهجية

 

          تاريخ العراق المعاصر   / ابراهيم خليل احمد.        ـ 1 

د ـ المنتظم في تاريخ العراق الحديث والمعاصر  / عبد المجي2

 كامل .

 

 المصادر الخارجية

 

 / لونكريك 1950 – 1900الحديث ـالعراق  1

 ـ العراق / حنا بطاطو  2

 _ تاريخ الوزارات العراقية  / عبد الرزاق الحسني3

 

 تقديرات الفصل

الفصل 

 الدراسي

االمتحانات  المختبر

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %50 - %5 ــــــــــ 20%

 

 معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لعلميجهاز االشراف والتقويم ا

 

 

 

 

 

 الجامعة : تكريت
 الكلية : االداب

 القســم : التاريخ
 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي :جودت جالل كامل
 اللقب العلمي : استاذ مساعد

 دكتوراة فلسفة التاريخ الحديث المؤهل العلمي : 
 كلية االداب قسم التاريخمكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس

 االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

     

اسباب التوجة البريطاني نحو  4/10/2016 1

 العراق 

  

التنافس الدولي للحصول على  11/10 2

 العراقاالمتيازات في 

  

الحرب العالمية االولى والحتالل  18/10 3

 1918 1914البريطاني للعراق

  

الحكم البريطاني المباشر للعراق  25/10 4

وقيام ثورة العشرين  1918-1920

 التحررية

  

تاسيس الحكم الوطني وقيام النظام  1/11 5

 1921الملكي 

  

فترة حكم الملك فيصل االول  8/11 6

1921_1933 

  

الحركة الوطنية ودورها اثناء فترة  15/11 7

 حكم الملك فيصل االول

  

   يش العراقي تاسيس الج 22/11 8

مشكلة الموصل ونهاية االزمه   29/11 9

 العراقية التركية

  

السمات االساسية لفترة حكم الملك  6/12 10

 1939-1933غازي 

  

   1936انقالب بكر صدقي عام  13/12 11

انقالب عسكري جديد وعودة نوري  20/12 12

 السعيد للحكم 

  

   ثانية  العراق والحرب العالمية ال  27/12 13

واالحتالل  1941انتفاضة مايس  3/1/2017 14

  البريطاني الثاني للعراق

  

التغيرات السياسية خالل المدة  10/1 15

1942_1945 

  

  وزارتي حمدي الباججي االولى والثانية                 17/1 16

عطلة 

نصف 

 السنة

 

    

اعالن نهاية الحرب العالمية الثانية  21/2 17

 وعودة الحياة الدستورية 

  

قانون النوادي والجمعيات واجازت  28/2 18

 1946خمس احزاب سياسية عام 

  

  وزارت صالح جبر ومفاوضات عقد  7/3 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة :
 الكلية :

 اسم القســم :
 المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 مكان العمل  :



معاهدة بريطانية عراقية بديلة 

 1930لمعاهدة 

اضطراب االوضاع السياسية خالل  14/3 20

 1952_1948المدة 

  

    1952انتفاضة تشرين الثاني      21/3               21

موقف العراق من االحالف  28/3               22

والتكتالت الدولية خالل فترة 

 الخمسينات ومؤتمر باندونغ

  

   تنظيم الضباط االحرار  4/4               23

   1958_1953العراق خالل المدة  11/4                24

بهة االتحاد الوطني وتعاونها مع ج 18/4                25

تنظيم الضباط االحرار ومحاوالت 

 14القيام بالثورة ونجاحهم يوم 

 1958تموز 

  

   1958تموز  14نتائج ثورة  25/4                26

بداية الخالف مابين عبد الكريم  2/5                27

 قاسم وعبد السالم عارف

  

هد الجمهوري االول الع 9/5                28

 عبد الكريم قاسم  1963_1958

  

العهد الجمهوري الثاني  16/5 29

الرئيس عبد السالم  1966_1963

 محمد عارف

  

العهد الجمهوري الثالث  23/5 30

عبد الرحمن الرئيس  1968_1966

 محمد عارف
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 توقيع العميد :       توقيع االستاذ : 
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Title Iraq modern and contemporary history 1914-1968 

Course Coordinator  

 
Course Objective 
 

 
To get the students acquainted ith their glorious history ,and 
Iraqi people endeavour for freedom and independanceand 
built their modern state after get ride of the colonialism and the 

University: Tikrit 
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foundation of the Iraqi Kingdom headed by king Fasal the First 
in 1921 and thebegining  and end of the Royal reign in 1958 and 
the foundation of the Iraqi Republic> 

 
Course Description 
 

 
The stages which the Iraqi history get through from1914-
1968.1-The British occupation from1914-1918.2-the direct rule 
1918-1920.3-Royal reign 1921-1958.4-Republic Iraq. 

 
Textbook 

 
1-The history of Iraqi minstries in the royal reign 
2-The regular in the Iraqi modern and contemporary history/  
 

 
References 

 
1)Modren Iraq 1900-1950  
2- Iraq 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

(20%) ---------- (5%) ---- 50%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 4/10/2016  The reasons for the 

British to go about Iraq 

  

2 11/10  The International 

competition for getting 

Privileges in Iraq 

  

3 18/10  British occupation for 

Iraq 1914-1918 

  

4 25/10  The direct British rule 

for Iraq1918-1920.and 

the 20th revolution 

  

5 1/11  The foundation of the 

national rule and the 

royal system1921 

  

6 8/11     

7 15/11     

8 22/11     

9 29/11     

10 6/12  The national movement 

and it's role during King 

Faisal the first 

  

11           13/12  The duration rule of 

King Faisal the first 

  

12 02/12  The main characteristics 

to the duration of King 

Ghazi 1933-1939 

  

13 27/12  Iraq and the second  

world war 

  

14 3/1/2017  Iraq after the second 

world war and the re 

turn of the constitutional 

life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

15 10/1  Iraq during the fifties 

until 1958 

  

16               17/1       

Half-year Break 



17 21/2  The national Iraqi  movement 

and the foundation of the 

national front in 1957 and the 

systematic of the free officers 

  

18 28/2  THE attempt to change the 

royal rule and the 14th July 

Revolution 

  

19 7/3  The achievements of the14th 

revolution on the local and 

universal level and the attitude 

of Arab and Foreign countries 

  

20 14/3  The difference between the 

leaders of July revolution and 

Inversion  of AbdulWAhab 

alshawaf 1959 

  

21 21/3  The depart of AbdulKareem 

Kassamfrom the principles of 

the 14th revolution and the 

attempt to kill him 

  

22 28/3  The allowance of political 

parties in 1960 

  

23 4/4  The political reality in Iraq 

1960-1963 

  

24 11/4  The coup 8February 1963   

25 18/4  Coup18 October 1963   

26 25/4  The political life during the 

reign of the president 

Abdlsalam Mohammed  Aref 

  

27 2/5  The failure coup attempt and 

the end of AbdlSalam 

Mohammed Aref 

  

28 9/5  The first republic region 

1958_1963 

  

29 16/5  The second republic region 

1963_1966 

  

30 23/5  The third republic region 

1966_1968 
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