
جدول الدروس االسبوع

ضمياء عزيز مناوراالسم

البريد االلكتروني

تاريخ اوربا الحديث في القرن التاسع عشراسم المادة

سنويمقرر الفصل

افهام الطالبات باهمية تاريخ اوربا في هذه المرحلة من خالل االطالع اهداف المادة
تاسع عشر وانعكاس ذلك على على تاريخ الدول االوربية في القرن ال

واقع هذه االمم في الوقت الحاضر

الدولة القومية - الثورة الصناعية–مؤتمر فينا -الثورة الفرنسيةالتفاصيل االساسية للمادة
تطور انظمة الحكم االوربية -االوربية الحديثة

الكتب المنهجية

حمد مظفر م.تاريخ اوربا الحديث في القرن التاسع عشر، تأليف د
االدهمي 

المصادر الخارجية

التاريخ االوربي الحديث من عصر النهضة الى نهاية الحرب العالمية 
محمود محمد جمال الدين .عبد العزيز سليمان نوار و د.د.االولى

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 

كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 

الثالثة:المرحلة 

ضمیاء عزیز مناور:اسم المحاضر الثالثي 

مدرس مساعد:اللقب العلمي 

:المؤھل العلمي 

:مكان العمل  



االمتحان النهائيالمشروعاالمتحانات اليوميةالمختبرالفصل الدراسي

%٢٠-%٥-%٢٥تقديرات الفصل

معلومات اضافية



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة في الثورة الفرنسیة وظھور تشرین االول-٦-٥-١٤
نابلیون

- القنصلیة- نابلیون بونابرتتشرین االول–١٣-١٢- ٢١١
لخارجیةالسیاسة ا

السیاسة الداخلیة تشرین االول- ٢٠-١٩- ٣١٨

االمبراطوریة النابلیونیة تشرین االول- ٢٧-٢٦- ٤٢٥

عوامل الضعف في امبراطوریة تشرین الثاني-٣-٢-٥١
نابلیون وسقوطھا

اسباب سقوط نابلیونتشرین الثاني - ١٠-٩-٦٨

١٨١٥ا مؤتمر فینتشرین الثاني- ١٧-١٦- ٧١٥

اعمال المؤتمر ومقرراتھتشرین الثاني- ٢٤-٢٣- ٨٢٢

مؤتمرات المتابعةكانون االول-٩١

الثورة الصناعیةكانون االول-٨-٧-١٠٦

عوامل قیام الثورة الصناعیة في كانون االول- ١٥-١٤- ١١١٣
بریطانیا قبل غیرھا

یھا الثورة االسس التي قامت علكانون االول- ٢٢-٢١- ١٢٢٠
الصناعیة

انتشار الثورة الصناعیةكانون االول- ٢٩-٢٨- ١٣٢٧

التطورات االجتماعیة واسسھا كانون الثاني-٥-٤-١٤٣
الفلسفیة

التطورات العلمیةكانون الثاني- ١٥١٠

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 

كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 

الثالثة:المرحلة 

ضمیاء عزیز مناور:اسم المحاضر الثالثي 

مدرس مساعد:مي اللقب العل

:المؤھل العلمي 

:مكان العمل  



١٦

عطلة نصف السنة

كانون -٢٦- ١٧٢٥
الثاني

الدولة القومیة الحدیثة

الثورات القومیةكانون الثاني- ١٨٣١

١٨٣٠ثورات شباط-٢-١٩١

١٨٤٨ثورات شباط-٩-٨-٢٠٧

الدولة القومیة الموحدةشباط- ١٦-١٥- ٢١١٤

الوحدة االیطالیة شباط- ٢٣-٢٢- ٢٢٢١

خطوات الوحدةشباط-٢٩- ٢٣٢٨

الوحدة االلمانیةاذار-٢٤١

ةخطوات الوحداذار-٨-٧-٢٥٦

تطور انظمة الحكماذار- ١٥-١٤- ٢٦١٣

التطور في بریطانیااذار- ٢٢-٢١- ٢٧٢٠

المسألة الشرقیةاذار- ٢٩-٢٨- ٢٨٢٧

تطور المسألة واحداثھانیسان-٥-٤-٢٩٣

حرب القرم ومعاھدة باریسنیسان- ١٢-١١- ٣٠١٠

المعضلة االیرلندیةنیسان- ١٩-١٨- ٣١١٧

التحالفات الدولیة وقیام الحرب نیسان- ٢٦-٢٥- ٣٢٢٤
العالمیة االولى

:توقیع العمید : توقیع االستاذ 

عامر محمد علي.دضمیاء عزیز مناور



Course Weekly Outline

Course Instructor Damiaa aziz mnaor

E_mail

Title The modern history of Europe in the nineteenth century

Course Coordinator Yearly

Course Objective

Explain to students the importance of history in Europe during this stage of
the learn about the history of European countries in the nineteenth century and
its impact on the reality ofthese nations at the present time

Course Description French Revolution - Conference of us - the industrial revolution - the
modern Europeannation-state - the evolution of the European systems of
governance

Textbook The modern history of Europe in the nineteenth century,Mohmed Modafer

Al-Adhamey

References

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam

Republic of Iraq

      The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research

University: University of Baghdad

College: College of Education for
Girls

Department: History

Stage: The third

Lecturer name:damiaa aziz mnaor

Academic Status:

Qualification:

Place of work:



Course Assessment (25%) ---- (5%) ---- (20%)

General Notes Modern European history from the Renaissance to the end of World War
I.Abed Alazeez Solayman Nawar and Mahmood Mohamed
Gamall Aldeen



Course  weekly Outline

Week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 4-5-6-February Introduction to the French
Revolution and the emergence

of Napoleon

2 11-12-13- February Napoleon Bonaparte -
Consulate - Foreign Policy

3 18-19-20- February Domestic politics

4 25-26-27- February Napoleonic Empire

5 1-2-3- January Vulnerability factors in
the empire of Napoleon and

Fall

6 8-9-10- January The reasons for the fall
of Napoleon

7 15-16-17- January Conference Vienna 1815

8 22-23-24- January The conference and its
decisions

9 ٢-December Follow-up conferences

University: University of Baghdad

College: College of Education for
Girls

Department: History

Stage: The third

Lecturer name:

Academic Status:

Qualification:

Place of work:

Republic of Iraq

The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



10 6-7-8- December Industrial Revolution

11 13-14-15- December Factors of the industrial
revolution in Britain ahead of

other

12 20-21-22- December The foundations upon which
the Industrial Revolution

13 27-28-29- December The spread of the Industrial
Revolution

14 3-4-5-January Developments of social
and philosophical foundations

15 10- January Scientific developments

16

Half-year Break

17 25-26- January Modern nation-state

18 31- January National revolutions

19 1-2-February Revolutions of 1830

20 7-8-9- February Revolutions of 1848

21 14-15-16- February Unified nation-state

22 21-22-23- February Italian Unity

23 28-29- February Unit steps

24 3-March German Unity



25 6-7-8- March Unit steps

26 13-14-15- March Development of systems of
governance

27 20-21-22- March Development in Britain

28 27-28-29- March Eastern Question

29 3-4-5- April The evolution of matter and
events

30 10-11-12- April The Crimean War and the
Treaty of Paris

31 17-18-19- April Irish dilemma

32 24-25-26- April International alliances and the
establishment of the First

World War

Instructor Signature: Dean Signature:

Damiaa aziz mnaor    Dr.Aamer Mohamed Ali


