
جدول الدروس االسبوعي

نشأت كامل محمداالسم
___________________البريد االلكتروني

نصوص تأريخيه باللغه االنكليزيهاسم المادة
د نشأت كامل محمد.أمقرر الفصل
زيادة مهارات الطالبات باكتساب المعرفه في اللغه االنكليزيه االمرالذي اهداف المادة

نها من قراءة كتب اجنبيه في مجاالت دراستهاوعملهايمك
اعطاء وحدات دراسيه في مواضيع مختلفه الغرض منها التعرف ثم التفاصيل االساسية للمادة

االكتساب القدرات على الفهم واالقتراب من القيام بالترجمه

الكتب المنهجية
نصوص تأريخيه باللغه االنكليزيه-١

يةالمصادر الخارج
أختيار بعض المقاالت والكتب التي تتناول موضوعات مختلفه لفترات 

ومختارات من ,من مصادر مهمه تأريخ اورباالحديث.زمنيه متعدده
ا في كتاب االستاذالدكتور عبدالوهاب القيسيعهاالحداث المهمه  جم

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

ن النهائياالمتحاالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
الحاجه الماسه الى ضرورة تأليف كتاب جديد يغطي المشكالت التي 

الحديث والمعاصرعرفها العالم 

قجمھوریة العرا
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیھ للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الرابعھ:المرحلة 

نشأت كامل محمد:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
كلیة التربیھ للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

حرب االستقالل االمریكیھ٢٠١١\١٠\١٣
حرب االستقالل االمریكیھ٢٠١١\١٠\٢١٠
الثوره الفرنسیھ٢٠١١\١٠\٣١٧
الثوره الصناعیھ٢٠١١\١٠\٤٢٤
نتائج الثورتین٢٠١١\١٠\٥٣١
مصطلحات تأریخیھ٢٠١١\١١\٦٧
مراجعھ٢٠١١\١١\٧١٤
تین كتابة بحوث عن الثور٢٠١١\١١\٨٢١
الوحده االلمانیھ٢٠١١\١١\٩٢٨

الوحده االلمانیھ٢٠١١\١٢\١٠٥
الوحده االیطالیھ٢٠١١\١٢\١١١٢
الوحده االیطالیھ٢٠١١\١٢\١٢١٩
مناقشة المصطلحات٢٠١١\١٢\١٣٢٦
امتحان فصلي٢٠١٢\١\١٤٢
مراجعھ٢٠١٢\١\١٥٩
١٦

عطلة نصف السنة
قناة السویس٢٠١٢\١\١٧٣٠
قناة السویس٢٠١٢\٢\١٨٦
مناقشھ٢٠١٢\٢\١٩١٣
الحرب العالمیھ االولى٢٠١٢\٢\٢٠٢٠
الحرب العالمیھ االولى٢٠١٢\٢\٢١٢٧
تطبیق٢٠١٢\٣\٢٢٥
تطبیق٢٠١٢\٣\٢٣١٢
تطبیق٢٠١٢\٣\٢٤١٩
تطبیق٢٠١٢\٣\٢٥٢٦
عصبة االمم٢٠١٢\٤\٢٦٢
عصبة االمم٢٠١٢\٤\٢٧٩
الحرب العالمیھ الثانیھ٢٠١٢\٤\٢٨١٦
الحرب العالمیھ الثانیھ٢٠١٢\٤\٢٩٢٣
الحرب العالمیھ الثانیھ٢٠١٢\٤\٣٠٣٠
مراجعھ٢٠١٢\٥\٣١٧
امتحان فصلي٢٠١٢\٥\٣٢١٤

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیھ للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الرابعھ:المرحلة 

نشأت كامل محمد:اسم المحاضر الثالثي 
أستاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
یة التربیھ للبناتكل:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Nashet k. Mohammed
E-mail _________________________
Title An English course for students of history
Course Coordinator Prof. PhD  Nashet k. Mohammed

Course Objective
The book is written to meet the requirement at an English
course for history student. The course comprises forty units.
Selected three at them

Course Description
Each unit made up of text, vocabululary, comprehension and
translation. Units are chosen to cover different periods of
history.

Textbook
An English course for student of history

References
Selected to picnic modern history of Europe and other topics
regarding to the national movement in Europe.
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

Necessity need for an English course deal with modern and
contemporary historical issue.

University:Baghdad
College:Education for women.
Department:Histroy.
Stage:Fourth.
Lecturer name:Nashet K.
Mohammed.
Academic Status:Prof.
Qualification:PH.D
Place of work:Education for
women.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3\10\2011 War of American
2 10\10\2011 War of American
3 17\10\2011 French revolution
4 24\10\2011 Industrial revolution
5 31\10\2011 Out comes of two
6 7\11\2011 Historical research
7 14\11\2011 Reiteration
8 21\11\2011 Researches
9 28\11\2011 German unification

10 5\12\2011 German unification
11 12\12\2011 Unification of Italy
12 19\12\2011 Unification of Italy
13 26\11\2011 Discussion of terms
14 2\1\2011 Course examination
15 9\1\2011 reiteration
16

Half-year Break
17 30\1\2012 Suez canal
18 6\2\2012 Suez canal
19 13\2\2012 Discussion
20 20\2\2012 War world 1
21 27\2\2012 War world 1
22 5\3\2012 Practicals
23 12\3\2012 Practicals
24 19\3\2012 Practicals
25 26\3\2012 Practicals
26 2\4\2012 League of nations
27 9\4\2012 League of nations
28 16\4\2012 War world 2
29 23\4\2012 War world 2
30 30\4\2012 War world 2
31 7\5\2012 Reiterations
32 14\5\2012 Course examination

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College: Education for women.
Department: Histroy.
Stage: Fourth.
Lecturer name: Nashet K.
Mohammed.
Academic Status: Prof.
Qualification: PH.D

Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


