
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  عطية مساهر حمد صالح االسم

 Atia.71@icloud.com البريد االلكتروني

 تاريخ العالم الثالث اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

ى عل عالهدف هو ايصال المعلومة الى الطالب لفهم تاريخ العالم الثالث و االطال

وربية ومعرفة الدول االستعمارية االاالجتماعية االقتصادية والسياسية و اوضاعه 

 التي سيطرت عليها ,والتعرف كذلك على حركات التحرر واهم شخصياتها .

 التفاصيل االساسية للمادة

 

 على تعريف بالعالم الثالث ,خصائصه , اسيا )مقدمة عن حركاتتحتوي المادة 

نوب جتركيا( ,افريقيا  التحرر في اسيا , ونموذج الصين , الهند , اندونيسيا ,

يكيا دول امرة ,)الصحراء , نيجيريا ,جنوب افريقيا , السنغال , كينيا( وامريكيا الالتيني

 ين(الوسطى ,المكسيك ,نيكراغوا ,كوبا(,امريكيا الجنوبية )البرازيل ,االرجنت

 ودراسته )حركة عدم االنحياز , المنظمات االقليمية في العالم الثالث (.

 

 منهجيةالكتب ال

 

 تاريخ العالم الثالث -زهير علي احمد النحاس

 

 المصادر الخارجية

 

تاريخ العالم الثالث  –ابراهيم خليل احمد وعوني عبد الرحمن السبعاوي -1

  1985,الموصل,

 .1960ثورات في افريقيا ,مصر ,–شوقي اقالديوس  -2

 1972ى,القاهرة ,العالقات السياسة الدولية والمشكالت الكبر -راشد البراوي -3

 

 تقديرات الفصل

الفصل 

 الدراسي

االمتحانات  المختبر

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

 %50مثالا  - %10مثالا  - %40مثالا 

 

 معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 هورية العراقجم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 
 

 تكريتالجامعة :
 االداربالكلية :

 التاريخالقســم :
 الرابعةالمرحلة :

 عطيه مساهراسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 تدريسالمؤهل العلمي :

 دابجامعة تكريت / كلية االمكان العمل  :

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 
 

 

 تكريتالجامعة :
 االدابالكلية :

 تاريخاسم القســم :
 رابعة الالمرحلة :

 عطية مساهر حمداسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 تدريسالمؤهل العلمي :

 الدابكلية امكان العمل  :



 
 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   عامة عن الموضوع مقدمة 7/1/2015 1

   نشأة العالم الثالث 14/1/2015 2

   ابعاد العالم الثالث  21/1/2015 3

   خصائص العالم الثالث 28/1/2015 4

   مقدمة عن حركات التحرر في اسيا الصين 4/2/2015 5

   التطورات السياسية في الصين  11/2/2015 6

   امتحان الشهر االول 18/2/2015 7

   الهند ,الموقع ,االهمية ,االحتالل البريطاني  25/2/2015 8

   تصاعد حركات المقاومة في الهند 4/3/2015 9

   اندونيسيا , الخصائص الجغرافية 11/3/2015 10

   االستعمار الهولندي في اندونيسيا  18/3/2015 11

   امتحان الشهر الثاني 25/3/2015 12

   , الدولة العثمانيةتركيا ,الموقع  1/4/2015 13

   نشأة تركيا والحياة السياسية فيها  8/4/2015 14

   قارة افريقيا ومقدمة عن حركة التحرر 15/4/2015 15

   امتحان الشهر الثالث 22/4/2015 16

 عطلة نصف السنة

نيجريا , اهميتها ,حركات التحرر التي  11/5/2015 17

 شهدتها

  

   ياجنوب افريق 18/5/2015 18

   السنغال 25/5/2015 19

   كينيا 1/6/2015 20

   امتحان الشهر االول 8/6/2015 21

امريكيا  لامريكيا الالتينية/مقدمة, دو 15/6/2015 22

 الوسطى والبحر الكاريبي

  

   المكسيك 22/6/2015 23

   نيكارغوا 29/6/2015 24

   كوبا 6/7/2015 25
   الثاني امتحان الشهر  13/7/2015 26

   امريكيا الجنوبية , البرازيل  20/7/2015 27

   االرجنتين 27/7/2015 28

   حركة عدم االنحياز 3/8/2015 29

   المنظمات االقليمية في العالم الثالث  10/8/2015 30

   امتحان الشهر الثالث 17/8/2015 31

   مراجعة  24/8/2015 32

  

 العميد : توقيع      توقيع االستاذ :
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 Renaissance    

2 The reasons for    

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



their appearance 
in Italy-spread 

characteristics and 
manifestations of 

the continent 
EuroMediterranean 

results 

3 Geographical 
statements 

Doafha- 
Statements 
Statements 

Spanish-
Portuguese 
statements 
Alinclaizah- 

statements Franco 
results geographic 

statements 

   

4 Movement of 
religious reform 

   

5 Aspabha- religious 
reform in 

Germany- Martin 
Luther and his 

1480-1546 

   

6 Peasants' War 
1524- causes and 
consequences, 

Magistrate 
Agusburg 1555 

   

7 Zongela and 
Calvin movement 

in Switzerland-
religious reform 

movement in 
France 

   

8 England during the 
reign of Tudor 

Dynasty 1485-1603 

   

9 Thirty War in 1618-
1948 Aspabha- 
Eduarha- the 

Treaty of 
Westphalia 

   

10 The era of 
Emperor Charles 

V, 1519-1558 

   

11 Charles V and the 
problems of 

foreign wars and 
the final 

   

12 The first chapter 
exam 

   



13  Half-year Break   

14 Spain during the 
reign of Philip II, 

lowland revolution 

   

15 France in the era 
of wars and 

religious conflict 
and the arrival of 
the Bourbon to 

rule 

   

16     

 

17 England in the 
seventeenth and 

eighteenth century 

   

18 Long Parliament, 
wars Alahlih- 

Algmehoria- 1688- 
family Amos 

revolution 

   

19 The emergence of 
Russia 

   

20 The emergence of 
Prussia 

   

21 Spanish war 
genetics 1668-

1713 

   

22 Chapter II exam 

 

 

   

23 Genetics Polish 
War 1733-1738 

   

24 Seven Years' War 
1756-1763 

   

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


