
 

 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və 
kreditlərin sayı 

HIST365 Asiya və Afrika ölkələrinin müasir 
tarixi (6 AKTS) 

Fakültə Humanitar, təhsil və sosial elmlər fakültəsi 

Departament Tarix və Arxeologiya departamenti 

Proqram (bakalavr, 
magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestri 

Fənni tədris edən 
müəllim (lər) 

T.e.d, prof. Habil Məmmədov 

E-mail: habildos@mail.ru 
Telefon:  
Mühazirə 
otağı/Cədvəl 

VI gün 10:10-11:40 
VI gün 11:50-13:20 

Məsləhət saatları Auditoriya ilə razılaşdırılır 
Prerekvizitlər Asiya və Avropa ölkələrinin qədim və orta əsrlər tarixi 
Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Əsas: 
Mühazirə mətnləri  

1. Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz Axundova. Asiya və Afrika ölkələrinin 
çağdaş tarixi. 1-ci kitab. Bakı, 2002 

2. Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz Axundova. Aida Bağırova. Asiya və 
Afrika ölkələrinin çağdaş tarixi. 2-ci kitab. Bakı, 2003 

3. Kərimzadə P.Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-
1945).Bakı, 2008, 248 s. 

4. Новейшая история стран Азии и Африки. XX век. Часть 1-
2.М.,2001 

5. http://www.budo.al.ru/history/  

6. http://www.japantoday.ru/  
7. http://www.sitc.ru/konkurs/bryzgin/japhis.htm  
8. www.china.net/dinastiya-yuan-monqoly 
9. http://panasia.ru/  

Əlavə: 
1. J.Roberts. Dünya tarihi. İstanbul, 2011 

      2.Qasımlı M.“Erməni məsələsi”ndən “erməni soyqırımı”na: gerçək 
tarix axtarışında (1724-1920). Bakı, Mütərcim, 2014. 464 s. 
     
 

Kursun vebsaytı  
Tədris metodları Mühazirə  Tədris metodları 

 Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə 
tutulur: 

 Mühazirələr 

 Mövzu ətrafında müzakirələr (məşğələ) 

Qrup müzakirəsi 
Praktiki 
tapşırıqlar 
Praktiki 
məsələnin təhlili 

http://www.budo.al.ru/history/
http://www.japantoday.ru/
http://www.sitc.ru/konkurs/bryzgin/japhis.htm
http://www.china.net/dinastiya-yuan-monqoly
http://panasia.ru/


 

 

Digər  Xəritələrdən, kompüterdən, video və digər 
əyani vəsaitlərdən istifadə 

 Bəzi mövzularla bağlı dərslərə digər 

mütəxəssislərin dəvət edilməsi 
Qiymətləndirmə 
 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı Aprel (fevral və mart 

ayında keçirilən mövzular 
əsasında imtahan verilir) 

30 bal 

Davamiyyət  5 bal 

Fəallıq Dərslərdə, diskussiyalarda, 

prezentasiyalarda və elmi 
seminarlarda iştirak etmək  

 
 
5 bal 

Quiz Yoxlama (yazılı şəkildə) 
2 dəfə (hər biri 5 bal) 

 
10 bal  

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə     

Yazılı həm də şifahi 
təqdimat olmaqla 
Mayın 9-na kimi verilməli 

 
10 bal 

Final imtahanı İyun (Aprel və  may ay-

larında keçirilən mövzular 
əsasında final imtahan 

verilir. 

 
 
 
40 bal 

Yekun  100 bal 
Kursun təsviri  
Kursun məqsədləri   “Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi” Azərbaycan Respublikasının 

ali tarix təhsili sistemində tədris olunan zəruri fənnlərdəndir. Fənnin 

tədrisini zəruri edən əsas amillər – tarixi prosesin öyrənilməsinə yeni 
baxış, müasir dünyanın problemləri içərisində qloballaşma şəraitində 
sivilizasiyaların ünsiyyəti və ya toqquşması məsələsinin aktuallaşması 
kimi amillərdir.  
Tədris olunan kursun başlcıa məqsədi - tələbələrdə Asiya və Afrika 

ölkələrinin Birinci Dünya müharibəsinin sonlarından bu günlərimizədək 
olan müasir tarixi haqqında elmi bilikləri formalaşdırmnaqdır. Fənnin 
tədrisi zamanı daha çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə - Asiya və Afrika 

ölkələrində kapitalist münasibətlərinin meydana gəlməsi və aqrar 
münasibətlərə, xarici siyasət məsələlərinə və s. xüsusi diqqət yetirilmişdir. 
Fənnin tədrisi zamanı Avropa dövlətlərinin Şərq siyasəti, metropoliyalar 
və müstəmləkələr arasında münasibətlər diqqət mərkəzində olacaqdır. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Fənnin tədrisinin nəticəsi: 
Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

 Şərq ölkələrinin müasir dövrdə siyasi və iqtisadi inkişaf 
xüsusiyyətləri öyrəniləcək; 

 Asiya və Afrika ölkələrinin müasir dövrdə tarixinin ən önəmli 
hadisələri haqqında tam təsəvvür formalaşacaqdır. 

 Asiya və Afrika ölkələrində müasir dövrdə baş verən proseslərin 
səbəb və nəticələri öyrənilmiş olacaq; 



 

 

 Dövlətlərarası, regional və qlobal münaqişələr və onların 
doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvür yaranacaq; 

 Müstəmləkəçilik siyasəti və onun doğurduğu nəticələr haqqında 
region ölkələrinin timsalında ümumiləşdirilmiş qənaətlər əldə 
ediləcəkdir. 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

Davamiyyət  
Tələbələrin Microsoft Teams platformasında bütün online dərslərdə 
iştirakı zəruridir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərdə iştirak edə 

bilmirsə, (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) bu haqda məlumatı fakültə 
dekanlığına təqdim etməlidirlər. Online dərslərin 30%-də iştirak etməyən 
tələbə imtahana buraxılmır. 
Kurs işi, layihə və tapşırıqlar 
Tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən plagiarizmə yol verməməli, əldə 

etdikləri məlumatların mənbələrinə istinad etməli və istinadları 
göstərməlidir.  
Tələbələrin qiymətləndirmə üçün müəllimə təqdim etdiyi tapşırıqlarda 

25% və daha artıq Plagiarizm halları (müvafiq istinadların mənbəyinin 
göstərilməsi halları istisna olmaqla) aşkarlandığı zaman iş sıfırlanır.  

Yoxlama işi 
Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama 
işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 
Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 
məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.  
Aralıq və yekun imtahan mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. 
Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.  

İmtahan qaydaları 
Aralıq və yekun imtahanları işində tələbə tərəfindən və bir-birindən 

köçürülmə qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi 
ləğv olunur və tələbənin qiyməti sıfırlanır.  
Quiz və imtahanlarda tələbələr kamera və mikrofonlarını açıq 
saxlamalıdırlar. İmtahan müddəti 120-150 dəqiqə müəyyənləşdirilib. 
İmtahan tapşırıqlarının sayından, çətinlik dərəcəsindən, ana dilində olub-

olmamasından, suala verilən cavabın həcmindən  və s. asılı olaraq 
müəllim tərəfindən təklif olunarsa, departament rəhbəri ilə razılaşdırılıb 
dəyişdirilə bilər. 

Fənni bitirmək qaydası 
Universitetin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu 
fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.  
Tələbələrin davranış qaydaları 
Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq qadağandır. 
Həmçinin tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr qadağandır. Online dərsi 

yalnız müəllim özü başlada bilər, tələbələr Microsoft Teams 
platfomasında cədvəl üzrə təyin olunmuş dərsi başlada bilməzlər. 

  



 

 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   
1  

 
Mövzu 1. Giriş. 
Mövzu 2. Yaponiya 1918-1945-ci illərdə. 

Kərimzadə P.Asiya və 
Afrika ölkələrinin müasir 
tarixi (1918-1945).Bakı, 
2008, s.159-173 

2  Mövzu 3. Çin1918-1930-cu illərdə 
Mövzu 4. Çin İkinci Dünya müharibəsi illərində  

Kərimzadə P.Asiya və 
Afrika ölkələrinin müasir 

tarixi (1918-1945).Bakı, 
2008,s.122-144 

3  Mövzu 5. Koreya və Monqolustan1918-1945-ci 
illərdə   

Mövzu 6. Əfqanıstan 1918-1945-ci illərdə 
 

Kərimzadə P.Asiya və 
Afrika ölkələrinin müasir 
tarixi (1918-1945).Bakı, 
2008,s.144-200 

4  Mövzu 7. Hindistan 1918-1930-cu illərdə 
 Mövzu 8. Hindistan İkinci Dünya müharibəsi 
illərində  

 

Kərimzadə P.Asiya və 
Afrika ölkələrinin müasir 
tarixi (1918-1945).Bakı, 
2008, s.27-60,81-122 

5  Mövzu 9. İran 1918-1930-cu illərdə 
Mövzu 10. İran İkinci Dünya müharibəsi 
illərində  

 
 

Kərimzadə P.Asiya və 
Afrika ölkələrinin müasir 
tarixi (1918-1945).Bakı, 
2008, s.27-60,81-122 

6  Mövzu 11. Quiz (I) 
Mövzu 12. Yaponiya II Dünya müharibəsindən 
sonra (1946-1980)  

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 

Axundova. Asiya və Afrika 
ölkələrinin çağdaş tarixi. 1-
ci kitab. Bakı, 2002, s.11-36 

7   Mövzu 13. Yaponiya 1990-2017-ci illərdə 
Mövzu 14. KXDR II Dünya müharibəsindən 
sonra (1946-2019) 

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 
Axundova. Asiya və Afrika 
ölkələrinin çağdaş tarixi. 1-

ci kitab. Bakı, 2002, s.11-36 

8  Mövzu 15. Koreya Respublikası II Dünya 
müharibəsindən sonra (1946-2019) 

Mövzu 16. ARALIQ imtahanı (1-15-ci 
mövzular)  

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 
Axundova. Asiya və Afrika 

ölkələrinin çağdaş tarixi. 1-
ci kitab. Bakı, 2001, s.255-
300 

9  Mövzu 17. Hindistan II Dünya müharibəsindən 

sonra(1946-2019)   
Mövzu 18. Pakistan II Dünya müharibəsindən 

sonra(1946-2019)    

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 

Axundova. Aida Bağırova. 
Asiya və Afrika ölkələrinin 

çağdaş tarixi. 1-ci kitab. 
Bakı, 2001,s.58-144 

10  Mövzu 19. Çin II Dünya müharibəsindən sonra 

(1946-1980) 
Mövzu 20. Çin 1990-2017-ci illərdə 

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 

Axundova. Aida Bağırova. 
Asiya və Afrika ölkələrinin 
çağdaş tarixi. 2-ci kitab. 

Bakı, 2003, s.12-60 
11  Mövzu 21. Əfqanıstan II Dünya müharibəsindən Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 



 

 

sonra (1946-2017) 
Mövzu 22. İran II Dünya müharibəsindən sonra 
(1946-1980) 

Axundova. Aida Bağırova. 
Asiya və Afrika ölkələrinin 
çağdaş tarixi. 2-ci kitab. 

Bakı, 2003, s.230-256 

12  Mövzu 23. İran1990-2017-ci illərdə  
Mövzu 24. Türkiyə 1950-2017-ci illərdə 

 

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 
Axundova. Aida Bağırova. 
Asiya və Afrika ölkələrinin 
çağdaş tarixi. 2-ci kitab. 
Bakı, 2003, s.61-145 

13  Mövzu 25. Quiz (II) 
Mövzu 26. İraq II Dünya müharibəsindən 
sonra(1946-1980)  

 

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 

Axundova. Aida Bağırova. 
Asiya və Afrika ölkələrinin 

çağdaş tarixi. 2-ci kitab. 
Bakı, 2003, s.146-176 

14  Mövzu 27. İraq1990-2017-ci illərdə 
Mövzu 28. Misir II Dünya müharibəsindən sonra 

(1946-1980) 

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 
Axundova. Aida Bağırova. 
Asiya və Afrika ölkələrinin 
çağdaş tarixi. 2-ci kitab. 

Bakı, 2003, s.393-433 

15  Mövzu 29. Misir 1990-2017-ci illərdə  
Mövzu 30. Suriya II Dünya müharibəsindən 

sonra(1946-2017) 

Rafiq bəy İsmayıl. Nərgiz 
Axundova. Aida Bağırova. 

Asiya və Afrika ölkələrinin 
çağdaş tarixi. Bakı, 2003, 
s.177-205, 369-461 

  FİNAL imtahan (16-30-cu mövzular)  

 

Prezentasiya və ya Esse mövzuları   

1. Suriya böhranı və İran 
2. XXI əsrin əvvəllərində Çin-ABŞ münasibətləri 
3. XXI əsrin əvvəllərində Çin- Rusiya münasibətləri  

4. Çində uyğurlara qarşı ayrı-seçkilik siyasəti  
5. XXI əsrin əvvəllərində Çinin daxili vəziyyəti 
6. Çinin qonşu dövlətlərlə ərazi mübahisələri 
7. İqtisadiyyatda “yapon möcüzəsi”. 

8. Yaponiyanın “Şimal ərazilər” problemi və onun həlli yolları. 
9. XXI əsrin əvvəllərində Rusiya –Yaponiya siyasi münasibətləri 
10. Yaponiya və Çin arasında ərazi mübahisəsi 
11. Yaponiyada Azərbaycan diasporu 

12. Siyasi portretlər: M. Qandi  
13. Siyasi portretlər: Cəvahirlər Nehru 
14. Siyasi portretlər: Məhəmməd Əli Cinnah 

15. 2010-2020-ci illərdə Hindistanın daxili vəziyyəti 



 

 

16. 2010-2020-ci illərdə Hindistanın xarici siyasəti 
17. Kəşmir problemi   
18. Hindistanda Azərbaycan diasporu 
19. “Suriya böhranı və Rusiya-Türkiyə münasibətləri. 
20. Prezident Əhmədnecadın prezidentliyi dövründə İranın xarici siyasəti 
21. İranın nüvə siyasəti və böyük dövlətlərin ona qarşı mübarizəsi 
22. 2001-ci il terroru və ABŞ-ın Əfqanıstanda antiterror əməliyyatı 
23. Sovet qoşununun Əfqanıstandan çıxarılmasından sonra hakimiyyət uğrunda 

daxili mübarizə. 
24. XXI əsrin əvvəllərində Pakistanın xarici siyasətinin xüsusiyyətləri 
25. “Ərəb baharı”ından sonra İraq 

26. “Ərəb baharı” ından sonra Misir 
27. “Ərəb baharı” ından sonra Suriya 

28. Suriyada vətəndaş müharibəsi, İŞİD və böyük dövlətlərin siyasəti.  
29. 1990-cı illərdə Afrikada beynəlxalq münaqişələr. 
30. Bloklara qoşulmamaq hərəkatının yaranması və fəaliyyəti 

 

 

 

 


