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 ((السنوية الخطة التدريسية  ةاستمار)) 

 التدريسي: اسم د. موفق هادي سالم 

Movg10@Gmail.com البريد االلكتروني: 

في القرن التاسع عشر تاريخ اوربا   اسم المادة: 

 :مقررالفصل سنوي 

تعريف الطالب  ببالتطوراا السياسبيا واصاتيباديا واصعتماعيبا والةقافيبا فبي اورببا فبي 
 (  1914 -1789ة مابين ) المد

 ة:الماد أهداف

رة الفرنسية اسباب الثو  
 مراحل الثورة الفرنسية 

 نابليون وحروبه 
في اوربا  1848ثورات عام   

 الوحدة االيطالية , الوحدة االلمانية 

 ة:للماد ة األساسيالتفاصيل 

االدهمي , اوربا في القرن التاسع عشر محمد مظفر       
  - تاريخ اوربا في القرن التاسع عشر   ح ,محمد محمد صال 

 ة:الكتب المنهجي

 كرانت , تمبرلي , تاريخ اوربا في القرنين التاسع والعشرين 
 فاضل حسين , كاظم هاشم النعمة , التاريخ االوربي  

 ة:المصادر الخارجي

ي السعي السنو    الفيل اصول   الفيل الةاني 

  20 20 20 

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

( 1814 -1789الثورة الفرنسية واوربا )      

 ا  اوربا في القرن الثامن عشر 
 1 الفصل االول 

 اسباب الثورة الفرنسية   

( 799 -792ادارة ) عهد االرهاب وحكومة اال  
 2 

-1792موفق اوربا من الثورة الفرنسية )   

1799 )  
 3 

 -1799فرنسا النابليونية من معركة اليزك )  

1814 )   
4 

اوربا من مؤتمر فينا حتى ثورات عام )   

1848 )  
 5 الفصل الثاني 

 6   فرنسا مؤتمر فينا والتطورات السياسيةفي   

والسياسية في روسيا التطورات االقتصاادية   

 واالراضي االلمانية االمبرطورية النمساوية 
 7 

االسباب والنتائج 1848ثورات عام      8 

من قيام الجمهورية الفرنسية اوربا   

الثانية من قيام الوحدة االلمانية 

 (1848- 1871 )  

 الفصل الثالث

9 

  T 

  فرنسا تحت سيطرة نابليونالثالث    
10 

   

وحرب القرم الشرقية  المسألة    
11 

   

  الوحدة االيطالية  
12 

 الوحدة االلمانية  
 

13 

   
 

14 

   
 

15 

    16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 
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ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

   

االوضاع الداخلية في الدول االوربية ) 

( الحمهورية الفرنسية 1914 -1870

 الثالثة 

 الفصل الرابع 

1 

قتصاادية في التطورات السياسية واال  

  برطانيا 
2 

   

 النمسا والمجر , روسيا

لبقيصريا    

 
3 

 1العالقات الدولية  في اوروبا  )        

(1914-870ا   
4 

-1870اوروبا والنظام البسماركي )    

1890)   
5 

1873عصبة االباطرة الثالث      
 

6 

االحالف  ازمة  البوسنة  والهرسك    

1887تى عاماالتفاقيات في اوروبا  ح   
7 

1907-1890انقسام  اوربا  الى معسكر       
 

8 

الروسي   –حلف  الفرنسي ال   

 –، الحلف البريطاني  1894

الوفاق الوادي  1902الياباني  

1907الوفاق الثالثي   – 1904   

 

9 

الحروب  واالزمات قبل الحرب     

1914-1908العالمية  االولى   
 

10 

  h 

1908سك ازمةالبوسنة والهر   
11 

االلماني-التسابق البحري البرطاني        

L 
 

12 

  1911ازمةاغاادير   
 

13 

   

-1911الليبية ) -االيطاليةالحرب 

1912)  

 
14 

1923 -1912الحرب البلقانية       
 15 

 16  النمسا والمجر القومية السالطية   
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