
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 قحطان جابر أسعد االسم

 تاريخ ايران و تركيا اسم المادة

 فصلي مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

كم لعراق،بحسبة لتعريف الطلبة بتاريخ دول الجوار ايران و تركيا،و ذلك الهمية هاتين الدولتين بالن

احل ت بمرسالمية،و الن عالقات هذه الدول أتسمصالت الجوار و التاريخ المشترك و الرابطة اال

 عديدة من الصراع بسبب خالفات مذهبية و حدودية.

 التفاصيل االساسية للمادة

 

وط ا بسق،و انتهاءتجاه ايران  كبرىدراسة فترة العهدين القاجاري و البهلوي و صراع الدول ال

 قوط الدولة سهج تاريخ تركيا بدءا من م.و يتناول الجزء الثاني من  المن1979النظام البهلوي في 

 .م1980رة لى فت،و قيام الجمهورية التركية و التطورات الداخلية السياسية و الحزبية ،ا العثمانية

 

 الكتب المنهجية

 

 تاريخ ايران و تركيا

 خليل علي مرادابراهيم خليل احمد ،  

 

 المصادر الخارجية

 

 ال توجد

 

 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر سيالفصل الدرا

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %50مثالا  - - - %25مثالا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   أوضاع ايران خالل العهد الصفوي 2015\1\3-6 1

طراب عهود االحتالل و االض 2015\1\13-15 2

 السياسي

  

   بدايات الحكم القاجاري 2015\1\20-22 3

 جمهورية العراق

 بحث العلميوزارة التعليم العالي وال
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 
 

 

 تكريت الجامعة :

 االداب الكلية :
 التاريخ القســم :

 الرابعة المرحلة :

 قحطان جابر أسعداسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية االدابمكان العمل  :

 جمهورية العراق

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 

 

 

 

 تكريتالجامعة :
 االدابالكلية :

 التاريخاسم القســم :

 الرابعةالمرحلة :
 قحطان جابر أسعداسم المحاضر الثالثي :

 مدرساللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية االدابمكان العمل  :



سياسات شاه ايران الداخلية و  2015\1\27-29 4

 الخارجية

  

المحاوالت االصالحية في بالد  2015\2\3-5 5

  رسفا

  

   االمتيازات االجنبية في بالد فارس 2015\2\10-12 6

   الثورة الدستورية 2015\2\17-19 7

   أسباب سقوط النظام القاجاري 2015\2\24-26 8

   االمتحان الشهري االول 2015\3\3-5 9

   سياسة رضا شاه التوسعية 2015\3\17-19  10

   حكم محمد رضا شاه 2015\3\24-26 11

   تأميم النفط االيراني 2015\4\7-9 12

   سقوط محمد مصدق 2015\4\14-16 13

   االيرانية-يكية العالقات االمر 2015\4\21-22 14

   االمتحان الشهري الثاني 201523\4\ 15

16     

 عطلة نصف السنة

   سقوط الدولة العثمانية 2015\5\12-14 17

   معاهدات التسوية 2015\5\19-21 18

   أعالن النظام الجمهوري 2015\5\26-28 19

   تركيا خالل الحرب العالمية الثانية 2015\6\9-11 20

   قيام االحزاب في تركيا 2015\6\16-18 21

   االمتحان الشهري 2015\6\23 22

   الجيش و دوره في الحياة السياسية 2015\6\29-30 23

   عالقات تركيا الخارجية 2015\7\7-9 24

   العربية-العالقات التركية  2015\7\21-23 25

   تركيا في مرحلة السبعينيات 2015\7\28-30 26

   االنقالبات في تركيا 2015\8\4-6 27

   المشاكل االقتصادية في تركيا 2015\8\11 28

   التطور االقتصادي في تركيا 2015\8\13 29

   موقف تركيا 2015\8\18 30

   االمتحان الشهري 2015\8\20 31

   تركيا في فترة الثمانيات 2015\8\25 32

   م1980تركيا ما بعد أنقالب  2015\8\27 33

     
  

 توقيع العميد :      k-----hتوقيع االستاذ :
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Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Kahtan Jabber Asaad 
E-mail Kahtan_57@yahoo.com 

Title Iran and Turkey history 

Course Coordinator Quarterly 
 
Course Objective 
 

 
To understanding students Iran history 

 
Course Description 
 

 
--- 

 
Textbook 

 
Iran and Turkey history Dr.Kallil  Ebrahim  Ahmad 
Dr.kallil Ali Moored 
 

 
References 

nothing 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (25%) - - ---- As (50%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
nothing 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 3\1\2015 Iran –the beginning   

2 5\1\2015 The condition Iran 

during the Safavid era 

  

3 12-10\1\2015 Eras of occupation and 

political turmoil 

  

4 15-19\1\2015 

 

The beginning of 

governance Qajari 

  

5 20-22\1\2015 Shah internal policy   

6 27-29\1\2015 Exam  month   

7 3-5\2\2015 Attempts at reform in 

Persia 

  

8 10-12\2\2015 Foreign Privileges   

9 17-19\2\2015 Constitutional 

Revolution 

  

10 24-26\2\2015 Reasons for the fall of 

the Qajari 

  

11 3-5\3\2015 Reza khans expansionist 

policy  

  

12 10-12\3\2015 Holiday   

13 17-19\3\2015 The rise of Mohammad 

Reza Shah 

  

14 24\3\2015 Exam month   

15 27-31\3\2015 Nationalization of 

Iranian oil 

  

16 1-2\4\2015 Iran during the second  

world war 

  

14-16\4\2015                                                                   Exam month 

20-23\4\2015                                                                          Reterin 

 

Half year 

17 12-14\5\2015 The fall of the Ottoman 

Empire 

  

18 19-21\5\2015 Treaty settlement   

19 26-28\5\2015 Economic problems   

20 2-4\6\2015 Declaration of a republic   

21 9-11\6\2015 Exam  month   

22 16-18\6\2015 Internal developments   

23 23-25\6\2015 The emergence of 

political parties 

  



24 7-9\7\2015 Army's role in the 

political life 

  

25 15-16\7\2015 Turkey s foreign 

relations 

  

26 21-23\7\2015 Turkey s relations with 

Arab countries 

  

27 4-6\8\2015 Exam  month   

28 11-13\8\2015 Military coups 

independence 

  

29 18-20\7\2015 A general review   

30 25-27\8\2015 A general review   
 Instructor Signature:     Dean Signature: 
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