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د .كفاح احمد محمد
Akefah82@yahoo.com
عصر النهضة االوربية

مقرر الفصل
أهداف المادة

التفاصيل األساسية للمادة

تعريف الطلبة بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في اوربا بعد العصور الوسطى وكيف انتقلت
اوربا الى عصر النهضة ،ودراسة اسباب وعوامل النهضة
 )1تعريف النهضة علميا واكاديميا

 )2بدايات النهضة االوربية واسبابها

 )3رواد النهضة االوربية( دانتي اليجيري  ،ميكافيلي  ،مايكل انجلو  ،ليوناردو دافنشي  ،روفائيل )
 )4االستكشافات الجغرافية اسبابها ونتائجها واهم االستكشافات البرتغالية واالسبانية

 )5حركة االصالح الديني وانتشار اللوثرية ( البروتستانتية) في المانيا وسويسرا وفرنسا وانكلترا)
 )6اسبانيا في القرن الخامس عشر  ،االمبرطور شارل الخامس ومشكالته مع الدولة العثمانية
وفرنسا والحروب االيطالية

 )7التطورات السياسية واالجتماعية في فرنسا خالل القرن الخامس عشر والسادس عشر

 )8التطورت السياسية واالقتصادية والفكرية في انكلترا  ،هنري الثامن واالصالح الديني ،ماري
الدموية  ،اليزابيث االولى

 )9الحروب الدينية وحرب الوراثة النمساوية وادوارها

)11روسيا القيصرية وحركة النهضة  ،بطرس الكبير  ،كاترين الثانية

 )11التطورات السياسية في انكلترا في القرن السابع عشر  ،شارل االول  ،الثورة الجليلة ،تاسيس
الكومنويلث  ،عودة الملكية ،الحركة الفكرية
)12فرنسا في القرن السابع عشر

)13تاسيس المستعمرات االمريكية  ،قيام الثورة االمريكية ،اعالن االستقالل 1777
الكتب المنهجية

د .محمد محمد صالح ،اوربا من 1511الى 1789

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

محمد الدسوقي ،عصر النهضة االوربية
البطريق ،النهضات االوربية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%35

مثالا%15

مثالا%11

-

مثالا%41
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المادة النظرية

المادة العملية

المالحظات

تعريف النهضة
اسبابها
تاثير العرب على اوربا
رواد النهضة
االستكشافات الجغرافية
االستكشافات البرتغالية واالسبانية
االستكشافات الفرنسية واالنكليزية
االصالح الديني في المانيا
االصالح الديني في سويسرا
والدنمارك
أسبانيا في القرن الخامس عشر
االمبراطور شارل الخامس
حكم فلييب الثاني
سياسة فلييب الثاني الخارجية
انكلترا في عهدي ال ستيوارات
وهانوفر
عطلــــــــة نصــف الســـــنة
ثورة المتزمتين
شارل الثاني
انتقال العرش الى اسرة هانوفر
انكلترا في القرن الثامن عشر
فرنسا بين القرن السادس عشر
والثامن عشر
لويس الثالث عشر وريشيلو
حرب الوراثة االسبانية -1714
1713
حرب الثالثين عام 1628-1616
روسيا القيصرية
حرب االستقالل االمريكية1776

توقيع العميدٍ:

