
 

 
 

 

جدول الدروس االسبوعي 
اياد تركان ابراهيم  االسم 

 ayadtarkan@gmail.comالبريد االلكتروني 

تاريخ اوربا في عصر النهضة  اسم المادة 
اوربا من النهضة الى الثورة الفرنسية  مقرر الفصل 
اهداف المادة 

 
ها عرض مادة اوربا في عصر النهضة وابرز احداثها ووقائعها وشخصيات

ونتائجها وانعكاسها عمى التاريخ االوربي الحديث  
التفاصيل االساسية لممادة 

 
حركة  -حركة االصالح الديني  -عصر النهضة االوربية : الفصل االول 

عهد )اوربا في القرن السابع عشر : الفصل الثاني .  الكشوفات الجغرافية
 –حرب الثالثين عام االمبراطورية الرومانية المقدسة و( الممكية المطمقة
انكمترا في عهد آل  –فرنسا في عهد لويس الرابع عشر  –صمح وستفاليا 

اوربا في : الفصل الثالث . روسيا في عهد بطرس الكبير  –ستيوارت 
ظهور  –فرنسا في عصر لويس الخامس عشر  –الثامن عشر القرن 

 –ثانية روسيا في عهد كاترين ال –بروسيا عمى مسرح االحداث في اوربا 
الفرنسي في المحيط -التنافس االنكميزي –انكمترا في عهد آل هانوفر 

  .الهاديء 
 

الكتب المنهجية 
 

محمد مظفر االدهمي ، تاريخ اوربا في عصر النهضة ، وزارة التعميم 
. العالي والبحث العممي ، بغداد 

 
المصادر الخارجية 

 

إبراهيم ، تاريخ أوربا من  شوقي عطا اهلل الجمل وعبد اهلل عبد الرزاق -1
النهضة حتى الحرب الباردة ، المكتب المصري لمنشر والتوزيع ،القاهرة ، 

2000  .
عبد المنعم إبراهيم الدسوقي ألجميعي ، العالم األوربي في التاريخ  -2

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 

جهاز االشراف والتقويم 

العلمي 

 

 

 

 

 

لى ديا :الجامعة 
التربية االساسية  :الكلية 

التاريخ  :القســم 
الثانية  :المرحلة 

اياد تركان ابراهيم :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس  :اللقب العلمي 

دكتوراه  :المؤهل العلمي 

 قسم التاريخ :مكان العمل  



الحديث والمعاصر منذ عصر النهضة إلى عصر البيروسترويكا ، مطبعة 
.  1991الجبالوي ، القاهرة ، 

جالل يحيى ، التاريخ األوربي الحديث والمعاصر ، المكتب الجامعي  -3
. ت .الحديث ، اإلسكندرية ، د

 
 

تقديرات الفصل 
االمتحانات المختبر الفصل الدراسي 

اليومية 
االمتحان النهائي المشروع 

% 60مثالًال % 5% 5مثالًال - % 30
 

معمومات اضافية 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس االسبوعي 
 

ع 
بو

س
ال
المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ ا

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  24/9/2014 1

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  1/10/2014 2

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  8/10/2014 3

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  15/10/2014 4

  نهضة تاريخ اوربا في عصر ال 22/10/2014 5

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  29/10/2014 6

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  5/11/2014 7

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  12/11/2014 8

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  19/11/2014 9

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  26/11/2014 10

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  3/12/2014 11

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  10/12/2014 12

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  17/12/2014 13

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 

جهاز االشراف والتقويم 

العلمي 

 

 

 

 

 

ديالى   :الجامعة 
التربية االساسية   :الكلية 

التاريخ   :اسم القســم 
الثانية   :المرحلة 

اياد تركان ابراهيم  :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس  :اللقب العلمي 

دكتوراه  :المؤهل العلمي 

 قسم التاريخ :مكان العمل  



  تاريخ اوربا في عصر النهضة  24/12/2014 14

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  31/12/2014 15

  تاريخ اوربا في عصر النهضة  7/1/2015 16

عطلة نصف السنة 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

: تىقيع العميد :      تىقيع االستاذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Course Weekly Outline     
Course Instructor Ayad Tarkan Ibraheam 

E_mail ayadtarkan@gmail.com 
Title History of Europe in the Renaissance 

Course Coordinator Europe from Renaissance to the France revolution 

 
Course Objective 
 

Presentation the history of European Renaissance and its 
most notable events , its proceedings , its characters , its 
results , its impacts on modern European history 

 
Course Description 
 

Chapter I: The European Renaissance - religious reform 
movement - the movement of geographical discoveries. 
Chapter II: Europe in the seventeenth century (the era of 
absolute monarchy) Romanian empire holy and thirty year 
war - Peace of Westphalia - France during the reign of Louis 
XIV - England during the reign of Al Stewart - Russia during 
the reign of Peter the Great. Chapter III: Europe in the 
eighteenth century - France in the age of Louis XV - the 
emergence of Prussia on the scene in Europe - Russia during 
the reign of Catherine II - England during the reign of Al 
Hanover - English-French rivalry in the Pacific. 

 
Textbook 

Mohammad Muzaffar Adhami, history of Europe in the 
Renaissance, the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research, Baghdad. 

 
References 

1- Shawki Atallah Aljamal and Abdullah Abdul Razak 
Ibrahim, the history of Europe from the Renaissance to the 
Cold War, the Egyptian Bureau for publication and 
distribution, Cairo , 2000. 
2- Abdel Moneim Ibrahim Dessouki Oljmiei, the European 
world in modern and contemporary history since the 
Renaissance to the era of perestroika, Gabalawy Press, Cairo , 
1991. 
3- Jalal Yahya, European history of modern and 
contemporary, modern university Office, Alexandria, D.t.  

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

30%  5% 5% 60% 
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Stage: second 
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Instructor 

Qualification: PhD 

Place of work: History 
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General Notes 
 

Type here general notes regarding the course 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 24/9/2014 History of Europe in the Renaissance   

2 1/10/2014 History of Europe in the Renaissance   

3 8/10/2014 History of Europe in the Renaissance   

4 15/10/2014 History of Europe in the Renaissance   

5 22/10/2014 History of Europe in the Renaissance   

6 29/10/2014 History of Europe in the Renaissance   

7 5/11/2014 History of Europe in the Renaissance   

8 12/11/2014 History of Europe in the Renaissance   

9 19/11/2014 History of Europe in the Renaissance   

10 26/11/2014 History of Europe in the Renaissance   

11 3/12/2014 History of Europe in the Renaissance   

12 10/12/2014 History of Europe in the Renaissance   

13 17/12/2014 History of Europe in the Renaissance   

14 24/12/2014 History of Europe in the Renaissance   

15 31/12/2014 History of Europe in the Renaissance   

16 7/1/2015 History of Europe in the Renaissance   

Half-year Break 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 



 دٌانى  : انجايؼحأصى 

ٌح االصاصٍح انرشب : انكهٍحأصى 

انراسٌخ :أصى انقضى

 صٕصٍ ػادل َاجً : أصى انًحاضش

يذسس : انهقة انؼهًً

انذ كرٕساِ  : انًؤْم انؼهًً

  قضى انراسٌخ: يكاٌ انؼًم

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل

 

 

 
 

. MS-Wordتشَايج ذًهئ االصرًاسج تٕاصطح *  

. PDFاالَرشَد تصٍغح يهف  شثكح ذُشش االصرًاسج ػهى يٕقغ انجايؼح االنكرشًَٔ ػهى  *
 

 

 (www.diyalauniv-iq.net)االنكرشًَٔ ػهى االَرشَد جايؼح دٌانى  االصرًاسج يراحح ػهى يٕقغ :يالحظح

 

 

 ((انضٌُٕح أصرًاسج انخطح انرذسٌضٍح )) 

صٕصٍ ػادل َاجً      :انرذسٌضً اصى

 Sawsan_adel@hot mail.com ًَٔانثشٌذ االنكرش :

ذاسٌخ انٕطٍ انؼشتً انحذٌس   ػُٕاٌ انًادج 

 :يقشسانفصم 1914-1258ذاسٌخ انٕطٍ انؼشتً انحذٌس 

 1258يُز صقٕط تغذادذؼشٌف انطانة تاالحذاز انراسٌخٍحفً انٕطٍ انؼشتً  

حذٔز انحشب انؼانًٍح االٔنى  1914نغاٌحػاو
: جانًاد أْذاف

دخٕل انٕطٍ انؼشتً ذحد انضٍطشج .أضاع انٕطٍ انؼشتً قثم انضٍطشج انؼصًاٍَح  

انضٍطشج انؼصًاٍَح فً ػٓذ صهًٍاٌ .انضهطاٌ صهٍى االٔل ٔانرحٕل َحٕ انششق. انؼصًاٍَح

س االياساخ االقطاػٍح فً انقشٍٍَ انضاتغ ػشش ٔانصايٍ ظٕٓ.انقإًََ ػهى انٕطٍ انؼشتً

يٕقف انؼصًاٍٍٍَ يٍ انرٕصغ االٔستً فً انقشٍٍٍَ انضادس ػشش ٔانضاتغ .ػشش

االحرالل انفشَضً نهجزائش ٔانرغهغم االٔستً .1798انحًهح انفشَضٍح ػهى يصش ػاو .ػشش

اصالحاخ .اشا فً يصشاصالحاخ يحًذ ػهً ب.االحرالل االٌطانً انى نٍثٍا.فً انًغشب 

َشأخ انجًؼٍاخ ٔانًُرذٌاخ فً .1908االَقالب انؼصًاًَ ػاو.يذحد تاشا فً انؼشاق

.ذثهٕس فكشج انحكى االيشكزي فً انٕالٌاخ انؼشتٍح.انذٔنح انؼصًاٍَح  

: جانرفاصٍم االصاصٍّ نهًاد

ابراهيم خليل احمد ،تاريخ الىطن العربي في العهد العثماني،مطبعة جامعة  

1983وصل،الم  
: جانكرة انًُٓجً

  1975بيروت  –دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر _ عمر عبد العزيز 

1969بيروت _ يقظة العرب _ جىرج انطىنيىس    
: جانًصادس انخاسجً

 انفصم انذساصً انفصم االٔل انفصم انصاًَ انًخرثشاخ االيرحاٌ انُٓائً

األٔل  20 20  60

 انصاًَ
 

: نفصمذقذٌشاخ ا

: جيؼهٕياخ اضافً 
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  انفصم انذساصً االٔل – جذٔل انذسٔس االصثٕػً
 

جانًادِ انُظشي جيلانًادِ انؼى انًالحظاخ  انراسٌخ 

ع
ٕ
صث

ال
 ا

3-2-1-ق    

 أضاع انٕطٍ انؼشتً قثم انضٍطشج انؼصًاٍَح

 2014-10-5/االحذ

 10-6/االشٍٍُ

10-9/انخًٍش  

1 

3-2-1-ق انضٍطشج  دخٕل انٕطٍ انؼشتً ذحد  

انضهطاٌ صهٍى االٔل ٔانرحٕل . انؼصًاٍَح 

 انؼصًاًَ َحٕ انششق

 10-12/   االحذ  

 10-13/االشٍٍُ

 10-16/انخًٍش

 

 

 

 

2 

3-2-1-ق انضٍطشج انؼصًاٍَح ػهى انٕطٍ انؼشتً فً   

.ػٓذ صهًٍاٌ انقإًََ  

 10-19/   االحذ

 10-20/االشٍٍُ

10-23/انخًٍش  

3 

3-2-1-ق ا  قطاػٍح فً انقشٍٍٍَظٕٓس االياساخ اال  

 نضاتغ

 

 

ال ظاْش -انًؼٌٍٍُٕ)ػشش ٔانصايٍ ػشش 

(انحضٌٍُٕ-انؼًش  

 

 

 

 10-26/االحذ

10-27/االشٍٍُ  

4 

3-2-1-ق    

 ايرحاٌ انشٓش االٔل

 

 

 11-2/االحذ

 11-3/االشٍٍُ

 11-6/انخًٍش

 

 

 

5 

3-2-1-ق يٕقف انؼصًإٌٍَ يٍ انرٕصغ االٔستً فً    

 انقشٍٍٍَ انضادس ػشش ٔانضاتغ ػشش

 

 11-9/االحذ

 11-10/االشٍٍُ

11-13/انخًٍش  

6 
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3-2-1-ق  انحًهح  

  1798انفشَضٍح ػهى يصش ػاو 

. االحرالل انفشَضً نهجزائش   

 

 11-16/االحذ

 

 11-17/االشٍٍُ

11-20/انخًٍش  

7 

3-2-1-ق نرغهغما    

.االحرالل االٌطانً نٍثٍا. يغشباالٔستً فً ال  

 11-23/االحذ

 11-24/االشٍٍُ

11-27/انخًٍش  

8 

3-2-1-ق .اصالحاخ يحًذ ػهً تاشا فً يصش    11-30/االحذ   9 

3-2-1-ق    

 اصالحاخ يذحد تاشا فً انؼشاق

 12-1/االشٍٍُ

 12-4/انخًٍش

 

10 

3-2-1-ق    

 ايرحاٌ انشٓش انصاًَ

 12-7/االحذ

 12-8/االشٍٍُ

12-11/انخًٍش  

11 

3-2-1-ق    

 االَقالب

.ٔذطٕس انحشكح انؼشتٍح 1908ا انؼصًاًَ ػاو  

 12-14/االحذ

 12-15/االشٍٍُ

12-18/انخًٍش  

12 

3-2-1-ق َشاخ انجًؼٍاخ ٔانًُرذٌاخ فً انذٔنح   

 انؼصًاٍَح

 

 12-21/االحذ

 12-22/االشٍٍُ

12-25/انخًٍش  

13 

3-2-1-ق    

ي ذثهٕس انفكش انؼشتً َحٕ االيشكزٌح ف

 انٕالٌاخ انؼشتٍح

 12-28/االحذ

 12-29/االشٍٍُ

 

 

14 

 3-2-1-ق

 

  

االحزاب ٔانجًؼٍاخ انؼشتٍح فً انذٔنح 

 انؼصًاٍَح

 

2015-1-4/االحذ  

 1-5/االشٍٍُ

 1-8/انخًٍش

 

15 

3-2-1-ق  1-11/االحذ ايرحاٌ انشٓش انصانس  

 1-12/االشٍٍُ

 1-15/انخًٍش

 

16 
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 دٌانى  : انجايؼحأصى 

ٌح االصاصٍح انرشب : انكهٍحأصى 

انراسٌخ :أصى انقضى

 صٕصٍ ػادل َاجً : أصى انًحاضش

يذسس : انهقة انؼهًً

انذ كرٕساِ  : انًؤْم انؼهًً

  قضى انراسٌخ: يكاٌ انؼًم

 جمهورية الع اةة
 و ورة اللعلية العالة ة البحة العجلةة

  معوة الشع فة القهرية العجل
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