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 الوحدة أهداف
و التغييرات التى شهدتها اوروبا المعاصرة في ظل غياب نظام القطبية الثناءية تزامنا  تهدف هذه الوحدة تعريف الطالب االحداث

 مع نهاية الحرب الباردة و تمتد الفترة الزمنية من تاريخ سقوط جدار برلين الى االن

 الوحدة محتوى
وحدة من المحاور اآلتية المحور االول حول سقوط جدار برلين و ما نتج عن ذلك كتوحيد المانيا + اختفاء تتكون هذه ال

االمبراطورية السوفياتية + نهاية الكتلة الشرقية + تفكك يوغوسالفيا  و محور ثانى حول االتحاد االوروبي كنموذج متميز 
فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة و تخصيص حصتين اخيرتين حول الهم التكثالت الجهوية المعاصرة  و محور ثالث حول 

االزمة االقتصادية الحالية + و حول مشكلة االقليات داخل اوروبا                                                  هذه المحاور 
  حصة ساعتين فى االسبوع  15ستكون على شكل محاضرات لمدة 

حصة فستخصص لدراسة  15عمال الشخصية للطلبة التي ستخصص لها ساعة في االسبوع لمدة أما االعمال التوجيهية واأل
بعض النصوص و الخراءط ذات العالقة بمحاور الوحدة من اجل فهم كل التغييرات التى طرءت على اوروبا المعاصرة  كما 

  سيقوم الطلبة بانجاز عروض في محاور الوحدة تسلم لالستاذ و يتم تنقيطها
  المحاضرات  (ساعتان في االسبوع)  صالحص

وضع الطلبة فى االطار الزمنى لمحاور الوحدة مع مراجعة اهم االحداث التى عرفتها اوروبا قبل سقوط جدار  1الحصة 
  برلين + مقرر الوحدة + المراجع + توزيع العروض

  سقوط جدار برلين و نهاية الحرب الباردة  2 الحصة
  توحيد المانيا  3الحصة 

  وصول غورباتشوف للحكم و بداية تغير العالقات شرق/غرب  4لحصة ا
  تفكك االتحاد السوفياتى / روسيا االتحادية  5الحصة 
  اختفاء الكتلة الشرقية  6الحصة 
  مراقبة مستمرة  7الحصة 
  تمزق يوغوسالفيا  8الحصة 
  ازمة البلقان الجديدة / حروب البوسنة  و كوسوفو  9الحصة 
  سسة االقتصادية االوروبية بداية الطريق نحو اكبر تكثل جهوىالمؤ  10الحصة 
  االتحاد االوروبي  11 الحصة

  توجه دول اوروبا الشرقية نحو االندماج في االتحاد االوروبي  12الحصة 
  فرنسا الجمهورية الخامسة  13الحصة 
  النزوح و مشكلة االقليات داخل اوروبا الجديدة  14الحصة 
  الرأسمالية واعادة النظر في قضية العولمةاالزمة   15الحصة 
  مراقبة نهائية  16الحصة 

   

  التطبيقات و االعمال الموجهة (ساعة في االسبوع)  الحصص
   2برلين بعد ح ع   1الحصة 
  خريطة اوروبا شرقية / غربية  2 الحصة

  االتحاد السوفياتى و جمهورياته   3الحصة 
  يوغوسالفيا  4الحصة 
  نالبلقا  5الحصة 
  اوروبا بعد سقوط الشيوعية  6الحصة 
  مراقبة مستمرة   7الحصة 
  معاهدة روما  8الحصة 
  معاهدة ماستريخت  9الحصة 
  المتلث االدارى لالتحاد االوروبي  10الحصة 
  اوروبا الجديدة نحو عملة موحدة  11 الحصة

  مشاكل الدستور االوروبي  12الحصة 
  لخامسةنصوص من دستور الجمهورية ا  13الحصة 



 االزمة االقتصادية العالمية14الحصة 

 نصوص حول مشكلة االقليات داخل اوروبا الجديدة15الحصة 

 مراقبة نهائية16الحصة 
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  مراقبة نهائية كتابية.
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