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تاريخ اوروبا في عصر النهضةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
اعطاء فكرة واضحة وعلمية عن تاريخ اوروبا في عصر النهضة التي احدثت تغييرات    اهداف المادة

ية في المجتمع االوربي وعلى اصعدة مختلفة سياسية واجتماعية وثقافبة وفكرية جذر
وفنية وغيرها

تحتوي المادة على عدة فصول اهمها مفهوم عصر النهضة واسباب ظهورها في ايطاليا التفاصيل االساسية للمادة
اسبابها ثم الكشوفات الجغرافية االوربية وحركة االصالح الديني وحرب الثالثين عام 

وادوارها تم انكلترا في القرنين السابع واثامن عشر وعصر التعاظم الفرنسي وظهور 
روسيا وبروسيا وحروب القرن الثامن عشر في اوروبا

الكتب المنهجية
محمد محمد صالح تا ريخ اوربا في عصر النهضة 

المصادر الخارجية
ميالد المقرحي تاريخ اوروبا الحديث

اصول التاريخ االوربي الحديث من عصر النضة االوربية الى الثورة هربرت فيشر
الفرنسية ترجمة زينب عصمت راشد واحمد عبد الرحيم مصطفى  بيروت

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠%١٠%٤٠%

معلومات اضافية
\

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثانیة:المرحلة 

اسراء شریف جیجان :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:ل العلمي المؤھ
كلیة التربیة للبنات جامعة بغداد:مكان العمل  
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المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مفھوم عصر النھضةتشرین االول\١١
اسباب ظھور النھضة في ایطالیا٢
خصائص  عصر النھضة٣
الكشوفات الجغرافیة٤
االصالح الدیني حركة مارتن لوثرتشرین الثاني \٥١
١٥٢٤ثورة الفالحین٦
١٥٥٥صلح  اكسبرك ٧
حركة زونجلي وجون كالفن  في ٨

سویسر
انكلتراخالل حكم عائلة تیودوركانون االول\٩١

حرب الثالثین عام اسبابھا١٠
ادوار الحرب١١
١٦٤٨معاھدة وستفالیا١٢
رانكلترا في القرن السابع عشكانون الثاني\١٣١
انكلترا في القرن الثامن عشر١٤
انكلترا في ظل حكم ال ستیوارت١٥
اختبارات١٦

عطلة نصف السنة
البرلمان الطویلشباط\١٧١
الحرب االھلیة االنكلیزیة ١٨
الجمھوریة واستعادة الملكیة١٩
١٦٨٨الثورة االنكلیزیة٢٠
الفرنسيعصر التعاظم اذار\٢١١
لویس الرابع عشر٢٢
لویس الخامس عشر٢٣
ظھور روسیا٢٤
التوسع الروسينیسان\٢٥١
ظھور بروسیا٢٦
حروب  القرن  الثامن عشر في ٢٧

اوروباحرب الوراثة االسبانیة 
حرب الوراثة البولندیة٢٨
حرب الوراثة النمساویةایار\٢٩١
السبع سنوات في اوروباحرب٣٠
مالمح  المجتمع االوربي في  القرن ٣١

الثامن عشر
اختبارات٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 

ف جیجاناسراء شری:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Isra shreef gegan
E_mail Isra_alqud2005@YAHOO.COM
Title History of EUROP
Course Coordinator  annual

Course Objective
G ive an idea  about HISTORY OF  EUROP during renaissance
era

Course Description
The objective contain  several chapters such as the concept of
european renaissance the reasons of its  araising in italy   the
movement of marten lothr and wars  that occured at that
time

Textbook
Mohamea mohamd salh  history of modern EUROP

References Melad alm,grhy  the history of modern EUROP
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 40% 10% ---- 50%

General Notes Type here general notes regarding the course
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University:BAGHDAD
College:EDUCATION FOR
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Department: HISTORY
Stage:SECOND
Lecturer name:ISRA SHREEF
GEGAN
Academic Status:ASSISTANT PROF

Qualification:PH.D
Place of work:BAGHDAD
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Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 1\october  European renaissans
2 Reason of its araising in Italy
3  The results  of renaissance era

4  Geography discovery
5 1\novemb

er
Movement of martan lother

6 Revolution of farmers 1524
7 Zogely movement
8 Jone calven movement
9 december ENGLAND during rule of thyodor

family
10 Thirty years war
11 WASTAVLYAtreaty 1648
12 ENGLANDin seventeen century
13 1\january ENGLAND in eighteen century
14   rule of stewat family
15 tests
16 tests

Half-year Break
17 1\februar

y
The long parlimant

18 Civil war
19  ENGLAND revolution 1688
20 ENGLAND  under rule of hanover

family
21 1\ march  age of French  superiority
22 Fourteen  lous
23 Fifteen lous
24 1\ april  An araising of BROSIA
25 European  wars in eighteen century
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26 War of Spanish heredity
27 War of polish heredity
28 Araising of russia
29 1\may War of Austrian heredity
30 War of seven years in europ
31 The featurs of European sociaty
32 tests

Instructor Signature: Dean Signature:


