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 ((السنوية الخطة التدريسية  ةاستمار)) 

 التدريسي: اسم وسام علي ثابت خلف

Dr-Wesam2001@yahoo.com البريد االلكتروني: 

عشر م. 18ق -15تاريخ اوربا في عصر النهضة من ق  اسم المادة: 

 :مقررالفصل 

ة وفهم تاريخ االمم وحضارتهم مما يعطي تفسيرا واضححا لمرريحات االححدال الحاليحة وةيفيحة التعامح  تنمية قدرات الطالب لمعرف
 ة:الماد أهداف مع المشةالت المعاصرة بنظرة علمية وموضوعية . 

توضيح صورة  -2في بواةير عصر النهضة في القرن الخامس عشر   أوربا أحوا صورة واضحة عن  إعطاء -1
 -4 األوربيةالحةم  أنظمةبيان اثر تلك النهضة في تطور -3دخولها  مرحلة النهضة  مع األوربية األوضاع
دراسة – اعالرتهموطرق و   األوربيالمشةالت السياسية والقتصادية في المرتمع  أسبابصورة مورزة عن  إعطاء

تلك البلدان.  أوضاعونتائرها وانعةاساتها في  هاابأسبوالدولية ومعرفة  األهليةالحروب  1- 

 ة:للماد ة األساسيالتفاصيل 

1789-1500د.محمد محمد صالح ,تاريخ اوربا الحديل   
م.  1789-1453د.محمد مظفر االدهمي ,تاريخ اوربا من عصر النهضة حتى قيام الثورة الفرنسية   

 ة:الكتب المنهجي

 رال  يحيى , تاريخ اوربا الحديل 
  د.نور الدين حاطوم , موسوعة تاريح اورباالحديل

 ة:المصادر الخارجي

     

     

 

 :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

دمة في النظام االقطاعي مقمق     1 

مكانة الكنيسة الميسحية داخل المجتمع   

 االوربي 
 2 

 المجتمع االوربي في بواكير عصر النهضة   
 3 

 تزعم ايطاليا لمشروع النهضة االوربية   
 

4 

مبررات سبق ايطاليا في النهضة قبل باقي   

 لبدان اوربا 
 5 

اثر الحضارة العربية واالسالمية في نهضة   

 اوربا 
 6 

عشر م. 15مظاهر النهضة االوربية مطلع ق      7 

التراث القديم حركة احياء      8 

 9   العلمي والفني  التقدم  

 اانتقال النهضة الى خارج اوربا  

  
10 

 ادخول اوربا مرحلة القرون الحديثة    
 

11 

   

ضاع السياسية واالقتصادية والدينية االو

16في اوربا في ق  

 

12 

عشر  16النظم السياسية في ق     
 

13 

االوضاع والتطورات االقتصادية في اورا في   

عشر  16ق   
14 

عشر  16االستكشافات الجغرافيةفي ق     
 

15 

عشر  16االصالح الديني في اوربا في ق      16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

   

1648-1618الحروب الدينية في اورا    
1 

عشر  17-16تطور انظمة الحكم في ق     
 

2 

 االتطورات السياسية في روسيا  
 

3 

 ددخول روسيا مرحلة العصور الحديثة   
 

4 

 التطورات السياسية في بريطانيا   
 

5 

عشر  16انكلترا في القرن     
 

6 

عشر  17بريطانيا في القرن     
 

7 

   

  ظهور بروسيا والواليات االلمانية 
8 

 فرنسا في العصور الحديثة   
 

9 

ة في اوربا  حروب الوراث     10 

1713-1702حرب الوراثة االسبانية     
 

11 

1748-1740حرب الوراثة النمساوية     
 12 

1763-1756حرب السنوات السبع     
 

13 

حرب االستقالل األمريكية     p 
 

14 

 ع عوامل قيام الحرب واسبابها  
 15 

نهاية حرب االستقالل وقيام الواليات   

م. 1783ام عالمتحدة االمريكية   

 16 

  

 الخفاجي نصيف جاسم محمدأ.م.د. توقيع العميد:                                                  أ.م.د. وسام علي ثابت توقيع األستاذ: 


