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 (( للمادة السنويةالخطة التدريسية أنجاز أستمارة ))     

موســـى مــد الكريــبـدر عـــر مبـــماه د..م   التدريسي: اسم 

Maher_mubder@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: تاريخ العالم المعاصر 

 :لمقرر الفص ةـــالرابعاسبوع للمرحلة  30ساعة مقررة في 90المادة موزعة على 

( وانتهناءاً 1918-1914تعلم الطلبة وتعرفهم تاريخ العالم المعاصر بدءاً من  الحنرا العالمينة اىولنى  
  .1975بالحرا الباردة في العام 

 ة:أهداف الماد

.نموذجـــيأتعليم ، وشـــرح ، وأســـتفســار ، وســــؤال وجـــواب   ة:للماد ةالتفاصيل األساسي 

 1975-1914 ال طويرش/ تاريخ العالم المعاصرموسى محمد  .1

 1950-1789عمرعبدالعزيز عمر ومحمد القوزي/ تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر  .2

  1960-1815عبد الحميد البطريق/ التيارات السياسية المعاصرة  .3

 ة:الكتب المنهجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20 20  60

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

طورات /األنترنيت لمتابعة ت بتاريخ العالم المعاصرالبحوث التطويرية للطالب الخاصة بما يتعلق 

 المتغيرات
 ة:المصادر الخارجي

 :ةمعلومات اضافي البحوث المقترحة من قبل ذوي األختصـاص ومنـــاقــــشـتهــا
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 الفصل الدراسي االول – األسبوعيجدول الدروس 
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

سب
ال
ا

ع
و
 

العوامل والمتغيرات المساعدة في نشوا الحرا العالمية   
 اىولى .

 األسبوع األول
1 

 اندىع الحرا العالمية اىولى   مراحلها ونتائجها(  
 الدول المشاركة في الحرا -

 مراحل الحرا -

 لثانيسبوع ااأل
2 

 نتائج الحرا المباشرة  
 اىسبوع الثالث

3 

 تسويات مؤتمر فرساي وقضية التعويضات.  
 

 األسبوع الرابع
4 

 اىتفاقيات المعقودة مع الدول الهزومة. -  

 انشاء عصبة اىمم المتحدة. -

 

 اىسبوع الخامس
5 

 مسألة التعويضات: -  

 1922مؤتمر جنوة 
 1924مشروع داوز 
 1925نو معاهدات لوكار

 األسبوع السادس

6 

 التطورات السياسية في روسيا وانعكاساتها الدولية.  
 ومراحلها. 1917الثورة الروسية  -

 األسبوع السابع
7 

 8 األسبوع الثام  معاهدة برست ليتوفسك . -  

   
 التطورات الداخلية في ايطاليا والمانيا.

 األسبوع التاسع
9 

-1929          اثارها الدوليةاىزمة اىقتصادية العالمية و  
1933) 

 اثرها في الوىيات المتحدة اىمريكية. -

 األسبوع العاشر
10 

 اثرها في :  
 فرنسا -

 المانيا -

 األسبوع الحادي عشر
11 

 1939-1931التطورات الدولية بي  عامي   
 اىحتالل الياباني لمنشوريا -

 1935الغزو اىيطالي للحبشة  -
 

 اىسبوع الثاني عشر

12 

 1939-1936الحرا اىهلية اىسبانية   
 األسبوع الثالث عشر

13 

 التحول في السياسة اىلمانية الخارجية:  
 ضم النمسا. -

 سياسة ألمانيا أزاء جيكوسلفاكيا -

 األسبوع الرابع عشر
14 

   

 األمتحا  النـظــري

اىسبوع الخامس 
 عشر

15 
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 عطلة نصف السنة

 

 الدراسي الثانيالفصل  – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية ةيلالماده العم المالحظات

سب
ال
ا

ع
و
 

 اىزمة البولندية واندىع الحرا العالمية الثانية:  

 1939اىوضاع الدولية في العام  -
 األسبوع األول

1 

 2 سبوع الثانياى 1939احتالل بولندا  -  

 ( 1945-1939الحرا العالمية الثانية    

 مراحل الحرا ونتائجها.اىسباا  -
 اىسبوع الثالث

3 

 أهم المؤتمرات التي عقدت خالل الحرا -  
التطورات الدولية بعد الحرا العالمية الثانية وأندىع  -

 الحرا الباردة.

 4 األسبوع الرابع

  مشروع مارشال . -  
 ىنقساماتاسياسة اىحالف الدولية وتعمق  -

 اىسبوع الخامس
5 

  
 6 ع السادساألسبو قـتطبي 

  
 7 األسبوع السابع ق ـتطبي 

  
 8 األسبوع الثام   ق ـتطبي 

  
 9 األسبوع التاسع  يق ـتطب 

  
  10 األسبوع العاشر تطبيــق 

  
  11 األسبوع الحادي عشر  تطبيــق 

  
التحول من المواجهة السياسية الى المواجهة  -

 .مظاهر الحرب الباردة في العالم العسكرية.
 أن برلين.الخالف بش

 اىسبوع الثاني عشر 

12 

  
 .1962االزمة الكوبية  -
 الغزو السوفيتي لجيكوسلفاكيا -
 الحرب االمريكية في فيتنام.  -

 األسبوع الثالث عشر 

13 

 14 األسبوع الرابع عشر مراجعة عامة  

 15 اىسبوع الخامس عشر  األمتحان النـظــري     

 

 

                                  أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد:                               م           ـدر عبد الكريـر مبـماه .د.  م :األستاذتوقيع 


