
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 مواهب عدنان احمد   االسم
 العصر الوسيط في اوروبا تاريخ  اسم المادة

  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 وكيف. في العصر الوسيط  تعريف الطلبة على اهمية التاريخ االوروبي

استطاعت الدول االوروبية بناء نفسها في تلك المدى من الصراعات 

 . دينية والسياسيةال
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 

 الكتب المنهجية

 
 . عبد القادر احمد يوسف ، العصور الوسطى االوربية

 المصادر الخارجية

 
 . العصور الوسطى -باوسعيد عبد الفتاح عاشور ، اور

 

 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي

1 

الفصل الدراسي 

2 

االمتحانات 

 اليومية

 متحان النهائياال المشروع

 %50مثلا  - %10مثلا  %20مثل %20مثلا 

 

 معلومات اضافية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب الكلية :

 التاريخ القســم :
  ولى اال المرحلة :

  مواهب عدنان احمد اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد  مدرس اللقب العلمي :

 ماجستر  المؤهل العلمي :
قسم  –كلية االداب   -جامعة تكريت  مكان العمل  :

 التاريخ

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت  الجامعة :
 االداب  الكلية :

 التاريخ اسم القســم :
 ولى اال ة :المرحل

  مواهب عدنان احمد  اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد  مدرس اللقب العلمي :

 ماجستير  المؤهل العلمي :
قسم  –كلية االداب  –جامعة تكريت  مكان العمل  :

 التاريخ .



 االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   اصطلح العصر الوسيط  2015/  1/ 4 1

عوامل وقوة توسع االمبراطورية   2

 الرومانية 

  

   ظهور الديانة المسيحية وانتشارها    3

     313مرسوم ميلن   4

المسيحية في القرنين الخامس   5

 والسادس الميلديين 

  

القبائل الجرمانية والهون اصولها   6

 وتحركاتها 

  

اثر القبائل الجرمانية على   7

 االمبراطورية الرومانية 

  

   قبائل الغوط الغربيين   8

ة االمبراطورية الرومانية  في نهاي  9

 476الغرب عام 

  

اهم القبائل التي ظهرت بعد سقوط   10

 االمبراطورية الرومانية 

  

   ةاالمبراطورية الكارولنجي  11

   مظاهر ضعف ملوك الفرنجة   12

   حروب شارل مارتن ضد المسلمين   13

   حروب شارلمان ضد المدن االيطالية   14

ات شارلمان وسياسته اصلح  15

 الخارجية 

  

   امتحان الفصل االول  16

 عطلة نصف السنة

عوامل تدهور وزوال االمبراطورية  2015 /4 /15 17

 الكارولنجية 

  

   843معاهدة فردان عام   18

نمو الدول االوروبية الرئيسة بين   19

القرنيين الحادي عشر والخامس 

 عشر 

  

   لنورمندي انكلترا والفتح ا  20

تطور االجهزة االدارية والقضائية   21

 في القرن الثالث عشر 

  

   1215وثيقة الماكناكارتا عام   22

تدهور المؤسسات االقطاعية ونمو   23

 البرلمان في انكلترا 

  

   (1485 -1453حرب الوردتين )   24

فرنسا  ) حكم اسرة ال كابيه في   25

 فرنسا ( وابرز ملوكها 

  

   (1453 – 1337حرب المائة عام )   26

   ( 889 – 887المانيا ) حكم ارنولن   27

   . هنري االول الصياد . لويس الطفل   28

   اوتوا االول العظيم  29

   1250المانيا بعد عام   30

التطور السياسي في المانيا وفرنسا   31

في القرنيين الرابع وانكلترا 

 والخامس عشر 

  



   امتحان الفصل الثاني  32

  

              

 

 توقيع العميد :                                   توقيع االستاذ :                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor  mawahe Adnan Ahmed 

E_mail  mawahebadnan@yahoo.com.  

Title The history of the Middle Ages in Europe 

Course Coordinator  

Course Objective 
 

Acquaint students with the importance of European history in the Middle 

Ages . How European countries were able to build itself in that range of 

religious and political conflicts.  
Course Description 
 

 
 

Textbook Abdul Qader Ahmed Yousef , a medieval European . 

References Said Ashour , Europe- Middle Ages. 
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (20%) As (20%) As (10%) ---- As (50%) 

General Notes 
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Lecturer 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 4/1/ 2015 Medieval convention   

2  Factors and the strength of 

the expansion of the empire 

Romania 

  

3  The emergence and spread of 

Christianity 
  

4  Edict of Milan 313   

5  Christianity in the fifth and 

sixth centuries 
  

6  Germanic tribes and the 

Huns assets and moves 
  

7  The impact of Germanic 

tribes on the Romanian 

empire 

  

8  Western tribes algot   

9  Romania at the end of the 

empire in the West 476 
  

10  The most important tribes 

that emerged after the fall of 

the empire Romania 

  

11  Carolingian Empire   

12  Manifestations of weak kings 

of the Franks 
  

13  Charles Martin wars against 

Muslims 
  

14  Charlemagne 's wars against 

the Italian cities 
  

15  The first chapter exam   

16  Half Year holiday   

Half-year Break 

17 15/4/ 2015 Degradation and the demise 

of the Carolingian Empire 

factors 

  

18  Treaty of Verdun in 843   

19  The growth of the major 

European countries between 

Alqrnien atheist and 

fifteenth 

  

20  England and the Norman 

Conquest 
  

21  Administrative and judicial 

organs in the evolution of the 

thirteenth century 

  



22  Document Almcnacarta in 

1215 
  

23  Deterioration of feudal 

institutions and the growth 

of Parliament in England 

  

24  Wars of the Roses (1453- 

1485) 
  

25  France ( the ruling family as 

his father in France) and the 

most prominent kings 

  

26  Hundred Years War (1337 - 

1453) 
  

27  Germany ( Arnoln 887-889 )   

28  Louis the Child. Henry first 

angler . 
  

29  Ottawa First Great   

30  Germany after 1250   

31  Political development in 

Germany, France and 

England in the fourth and 

fifth Alqrnien ten 

  

32  Chapter II exam   

  

 
                      Instructor Signature:            Dean Signature: 


