
جدول الدروس االسبوعي

م نبراس خليل ابراهيم عبد الكريم الخفاجي .ماالسم
-البريد االلكتروني

تاريخ اوربا في العصور الوسطى اسم المادة
سنوي مقرر الفصل
تعريف الطالب بابرز االحداث التي شهدتها اوربا في العصور الوسطى اهداف المادة

–االمبراطورية الكارولنجية –الميروفنجين –البابوية–القبائل الجرمانية –المسيحية –االمبراطورية الرومانية عوامل سقوط-ساسية للمادةالتفاصيل اال
نشوء المدن –االقطاع –تاريخ المانيا –تاريخ فرنسا –تاريخ انكلترا -

الكتب المنهجية
العربية على اوربااوربا في العصور الوسطى واثر الحضارة 

عبد الرزاق مطلك فهد. د.ا

المصادر الخارجية
تاريخ اوربا في العصور الوسطى

عبد االمير محمد امين ومحمد توفيق حسين

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠مثالً-%١٠مثالً%مثال%٤٠مثالً

لومات اضافيةمع

جمھوریة العراق
تعلیم العالي والبحث العلميوزارة ال

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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نبراس خلیل ابراھیم:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
بغداد:مكان العمل  



جدول الدروس السبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

عوامل سقوط االمبراطوریة ١١/١٢/٢٠١١
الرومانیة 

-

-المسیحیة ٨/١٢/٢٠١١-٢٥/١٢/٢٠١١
-قبائل الجرمان١٥/١٢/٢٠١١-٣١٢/١٢/٢٠١١
-قیام مملكة المیروفنجین٢٢/١٢/٢٠١١-٤١٩/١٢/٢٠١١
-البابویة٢٩/١٢/٢٠١١-٥٢٦/١٢/٢٠١١
اشھر البابوات في اوائل ٥/١/٢٠١٢-٦٢/١/٢٠١٢

العصور الوسطى
-

-االمبراطوریة الكارولنجیة ٧٩/١/٢٠١٢
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

سنةعطلة نصف ال
تدھور االمبراطوریة المیروفنجیة وتولي ١٧٢٦/١/٢٠١٢

الكارولنجیین الحكم
-

-االمبراطوریة الكارولنجیة بعد معاھدة فردان٢/٢/٢٠١٢-١٨٣٠/١/٢٠١٢
-١٥الى القرن ١١انكلترا من القرن ٩/٢/٢٠١٢-١٩٦/٢/٢٠١٢
-ظھور اسرة ال كابیھ -فرنسا١٦/٢/٢٠١٢-٢٠١٣/٢/٢٠١٢
-حرب المئة عام٢٣/٢/٢٠١٢-٢١٢٠/٢/٢٠١٢
-المانیا بعد معاھدة فردان٢٢٢٧/١٢/٢٠١٢
-عھد االسرة السكسونیة٨/٣/٢٠١٢-٢٣٥/٣/٢٠١٢
-عھد االسرة الفرانكفرتیة١٥/٣/٢٠١٢-٢٤١٢/٣/٢٠١٢
-الحروب الصلیبیة٢٢/٣/٢٠١٢-٢٥١٩/٣/٢٠١٢
-االقطاع٢٩/٣/٢٠١٢-٢٦٢٦/٣/٢٠١٢
-الحیاة االقتصادیة في العصور الوسطى٥/٤/٢٠١٢-٢٧٢/٤/٢٠١٢
-المدن وتطورھا١٢/٤/٢٠١٢-٢٨٩/٤/٢٠١٢
-الحیاة الفكریة في العصور الوسطى١٩/٤/٢٠١٢-٢٩١٦/٤/٢٠١٢
-النھضة الكارولنجیة٢٦/٤/٢٠١٢-٣٠٢٣/٤/٢٠١٢
-النھضة الثقافیة في فرنسا٣/٥/٢٠١٢-٣١٣٠/٤/٢٠١٢
-اثر العرب في النھضة العلمیة االوربیة١٠/٥/٢٠١٢-٣٢٧/٥/٢٠١٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

راقجمھوریة الع
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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التربیة للبنات:الكلیة 

تاریخ:اسم القســم 
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Course Weekly Outline

Course Instructor A.L. NIBRAS  KHALEEL IBRAHEM
E_mail -
Title The  History of Europe  in the middle  ages
Course Coordinator yearly

Course Objective
Identify  the most  important  events  in Europe in the  middle
ages

Course Description
Factors  led to the fall of Romanian  empire – Christianity – German tribes – fatherhood –
the Merofengianes – Carolingian empire – the history of England – the history of France
– the history of Germany – capitalism

Textbook
Europe in the middle ages and the trace of the Arabian
civilization upon it .
PhD Abdu al-razak M. al-Fahad

References
            The history of Europe in the middle ages
Abdu al-Ameer M. Ameen  and Mohammed T. Husain

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (40%) As (%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes

University: Baghdad
College: Education for girls
Department: History
Stage: First stage
Lecturer name: Nibras Khaleel
Academic Status: assisting
lactur
Qualification: M A.
Place of work: Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 1/12/2011 Factors led to the fall of the
Romanian empire

2 5/12/2011-8/12/2011 Christianity

3 12/12/2011-15/12/2011 German tribes

4 19/12/2011-22/12/2011 The kingdom of merofengian

5 26/12/2011-29/12/2011 Fatherhood

6 2/1/2012-5/1/2012 The most important Pops in
beginning of the middle ages

7 9/1/2012 The Carolenjian empire

8
9

10
11
12
13
14
15
16

Half-year Break
17 26/1/2012 Descending of the merofenjian

empire and shift the rule to the
carolengian

18 30/1/2012 - 2/2/2012 Carolengian empire after ferdan,s
treaty

19 6/2/2012 - 9/2/2012 England from 11th to the 15th

century
20 13/2/2012 – 16/2/2012 France – the al capier family

21 20/2/2012 – 23/2/2012 A 100 years war

22 27/12/2012 Germany after ferdan,s treaty

23 5/3/2012 – 8/3/2012 The era of Saxonian  family

24 12/3/2012 – 15/3/2012 The era of Frankfurt family

25 19/3/2012 – 22/3/2012 The cross wars

26 26/3/2012 – 29/3/2012 Capitalism

27 2/4/2012 – 5/4/2012 The economic life in the middle
ages

28 9/4/2012 – 12/4/2012 The rise of the cities

29 16/4/2012 – 19/4/2012 The educational society in the

University: Baghdad
College:  Education for girls
Department: History
Stage: First stage
Lecturer name: Nibras Khaleel
Academic Status: assisting
lacture
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Place of work:

Republic of Iraq
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middle ages
30 23/4/2012 – 26/4/2012 The carolenjian rise

31 30/4/2012 – 3/5/2012 The education development in
France

32 7/5/2012 – 10/5/2012 The print of the Arab in the
European science community

Instructor Signature: Dean Signature:


