
 

5502.01- Ümumi tarix üzrə doktoranturaya qəbul sualları. 

 

1. Şumer şəhər-dövlətləri 

2. Hammurapinin daxili və xarici siyasəti 

3. Misir XVIII sülalə fironlarının xarici siyasəti 

4. Yeni Aşşur şahlığı 

5. Makedoniyalı İsgəndərin Şərq yürüşü 

6. Yunan-İran müharibələri 

7. Peloponnes müharibəsi 

8. Pun müharibələri 

9. Xalqların Böyük köçü 

10. Böyük Kralın daxili və xarici siyasəti 

11. Bizans I Yustinianın dövründə 

12. Xaç yürüşləri 

13. Yüzillik müharibə 

14. Xristofor Kolumb və Amerikanın kəşfi 

15. Yelizaveta Tüdorun daxili və xarici siyasəti 

16. Otuzillik müharibə 

17. İngiltərə burjua inqilabının başlanması: Uzunmüddətli parlament, onun sosial tərkibi və 

siyasəti 

18. Fransa maarifçiliyi, onun xarakterik cəhətləri 

19. Fransa burjua inqlabı: monarxiyanın devrilməsi və respublikanın qurulması 

20. Fransa konsulluq və Birinci imperiya dövründə 

21. ABŞ-da Vətəndaş müharibəsi 

22. Almaniyanın birləşdirilməsi 

23. Fransa-Prussiya müharibəsi 

24. Vaşinqton konfransı və onun qərarları 

25. F.D.Ruzveltin “Yeni kurs”u 

26. 1933-1939-cu illərdə faşist Almaniyasının xarici siyasəti 

27. İngiltərədə Birinci və İkinci Leyborist hökümətlərinin daxili və xarici siyasəti 

28. Fransada Xalq Cəbhəsi hökümətlərinin daxili və xarici siyasəti 

29. ABŞ-da L.Conson hökümətinin daxili və xarici siyasəti 

30. AFR-də H.Kol hökümətinin daxili və xarici siyasəti 

31. F.Mitteranın prezidentliyi dövründə Fransanın daxili və xarici siyasəti 

32. ABŞ-da U.Klinton hökümətinin daxili və xarici siyasət 

33. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri (XX əsrin sonları-XXI əsrin əvvəlləri) 

34. Qafqaz xalqlarının tarixinin öyrənilməsinə dair əsas mənbələr 

35. Qafqazda qədim tayfalar və dövlətlər 

36. Qafqaz uğrunda ərəb-xəzər muharbələri 

37. IX əsr-XI əsrin ortalarında Qafqazın feodal dövlətləri 

38. Monqolların Qafqaza yürüşləri 

39. Qafqaz uğrunda Osmalı-Səfəvi müharibələri 

40. XVIII əsrdə Qafqazda qonşu ölkələrin möhkəmlənmək cəhdləri (Çar Rusiyası, Osmanlı, 

İran dövlətləri) 

41. XVIII əsrin son rübündə Şimali Qafqazda Şeyx Mənsurun rəhbərliyi ilə dağlıların milli 

azadlıq hərəkatı 



 

42. XIX əsrdə Qafqazda Rus-İran, Rus-Türk müharibələri və onların Qafqaz üçün nəticələri 

43. XIX əsrin 20-60-cı illərində Rusiya istilasına qarşı Şimali Qafqaz xalqlarının Şeyx Şamilin 

rəhbərliyi ilə mübarizəsi 

44. Qafqazda 1918-ci ildə müstəqil dövlətlərin yaranması və fəaliyyəti 

45. XX əsrin 20-30-cu illərində Qafqaz xalqlarının sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti. Kütləvi 

repressiyalar 

46. Qafqaz faşist Almaniyasının işğalçılıq planlarında.Qafqaz xalqlarının II Dünya 

müharibəsində iştirakı 

47. SSRİ-nin süqutu və Qafqazda müstəqil dövlətkərin yaranması 
48.  Qafqaz müasir geosiyası şəraitdə və dünyanın aparıcı dövlətlərinin siyasi-iqtisadi maraqlarında 

49. İlham Əliyevin Qafqazda böyük layihələrin həyata keçirilməsində rolu və onların sosial-

iqtisadi siyasi əhəmiyyəti. 

50. Qafqaz müasir geosiyası şəraitdə 

51. Türk xalqlarının qədim dövr və orta əsrlər tarixini öyrənmək üçün mənbələr 
52. Türk xalqlarının qədim dövr və orta əsrlər tarixinin tarixşünaslığı 
53. Cənub-Şərqi Avropada türk tayfa birləşmələri 
54. Qədim dövr və orta əsrlərdə  türk xalqlarının mədəniyyəti 
55. Türk xalqlarının qədim dövr və orta əsrlərdə mövcud olmuş dövlətləri 
56. Türk xalqları yaşayan bölgələrin Rusiya tərəfindən işğalı (XVI-XIX əsrlər) 
57. Türk xalqlarında maarifçilik hərəkatının yüksəlişi (XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəlləri) 
58. XX əsrin əvvəllərində Rusiyada dumalarında türk deputatlarının fəaliyyəti 
59. Rusiyada 1917-ci ilin Fevral və Oktyabr hadisələri və türk xalqları 
60. XIX əsrin 20-30-cu illərində türk-müsəlman xalqlarının Sovet rejimi tərəfindən kütləvi 

represiyalara və təyziqlərə məruz qalması 
61. Türk xalqlarının Dünya müharibələrində iştirakı  

62. SSRİ-nin dağılması. Müstəqil türk dövlətərinin yaranması 

63. Türk dövlətləri Azərbaycanla qarşılıqlı və çoxtərəfli əlaqələrdə (XX əsrin sonu – XXI əsrin 

əvvələri) 

64. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətdə türk 

dövlətlərinin mövqeyi 

65. XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində Mərkəzi Asiya regionunda nüfuz uğrunda dünya 

dövlətlərinin mübarizəsi 

66. Türkiyənin Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri ilə münasibətləri (XX əsrin sonu –XXI əsrin 

əvvəllərində) 

67. Kiçik və Orta Juzun çar Rusiyanın  təbəəliyini qəbul etməsi və müstəqilliyin ləğvi 

68. Mərkəzləşmiş Rus dövlətinin yaranması (XIV-XVI əsrin əvvəlləri) 

69. Müstəqil Rusiya Federasiyasının xarici siyasəti (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlləri) 

70. Sosialist sisteminin dağılması və Polşa. Daxili və xarici siyasət 

71. Çexoslovakiyada “Məxməri” inqilab və onun nəticələri 

72. Çexiyada Qusçular hərəkatı və onun nəticələri  

73. XXI əsrin əvvəllərində Ukraynada siyasi vəziyyət  

74. Birinci Bolqar çarlığı 

75. SSRİ-də Yeni iqtisadi siyasət və onun nəticələri 

76. Reç Pospalitanın bölüşdürülməsi 

77. ХЫХ ясрин Ы йарысында Русийанын ишьалчылыг сийасяти. 
78. ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында Русийанын хариъи сийасяти 

79. Ъянуб вя Гярб славйан юлякляри ХХ ясрин яввялляриндя. 



 

80. Славйан юлкяляри Ы Дцнйа мцщарибяси илляриндя. 
81. ССРИ-нин тяшкили. 1920-1930-ъу иллярдя ССРИ-нин сийаси щяйаты. 
82. 1920-1930-ъу иллярдя ССРИ-нин хариъи сийасяти. 
83. ССРИ ЫЫ Дцнйа мцщарибяси илляриндя. 
84. Гярб славйан дювлятляри ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя 

85. Meyci inqilabı və onun nəticələri 

86. Çin Xalq Respublikasının elan olunması və həyata keçirilən ilk tədbirlər 

87. XX əsrin 20-30-cu illərində Türkiyə Respublikasının daxili və xarici siyasəti 

88. Böyük Moğol imperiyası Əkbər şahın hakimiyyəti illərində 

89. Pakistan dövlətinin yaranması və həyata keçirilən ilk tədbirlər 

90. İki Koreya və onun birləşməsinin həlli yolları 

91. Monqol imperiyasının yaradılması və ilk işğalları 

92. Böyük Səlcuq imperiyası: daxili və xarici siyasəti 

93. Osmanlı imperiyası XV əsrin II yarısı XVI əsrin I yarısında 

94. 1978-1979-cu illər İran inqilabı və onun nəticələri 

95. Yaponiyada şyoqunluq sistemi və onun xarakterik cəhətləri 

96. Sasanilər dövləti I Xosrov Ənuşirəvanın hakimiyyəti illərində 

97. III–VI əsrlərdə Uzaq Şərqdə pay torpaq sistemi və onun mahiyyəti 

98. II Dünya müharibəsində sonra Afrika xalqlarının azadlıq uğrunda mübarizəsi 

99. Asiya və Afrika ölkələrində regional təşkilatlar və onların fəaliyyəti 

100. Ərəb xilafətində sosial-iqtisadi  münasibətlər (VII-IX əsrlər) 

 


