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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 حامد حميد عطية                 االسم 

  البريد االلكتروني

 ي العصر األموي   تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ف    اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

تعريف الطلبة بتفاصيل قيام الدولة األموية واإلحداث التي رافقتها حتى سقوط 

 الدولة 

 التفاصيل االساسية للمادة

 

الفتوحات  -إدارة الدولة -حركات المعارضة -انتقال الخالفة إلى األمويين

 دولةالدعوة العباسية وسقوط ال -اإلسالمية

 الكتب المنهجية

 

عبد القادر -د-لبيد إبراهيم  -تاريخ الدولة اإلسالمية في العصر األموي د

 المعاضيدي 

 المصادر الخارجية

 

 الجميلي رشيد عبدا هلل -د-تاريخ الدولة اإلسالمية في العصر األموي 

 ان النهائياالمتح المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 %40مثالا   %10مثالا  %15مثالا  %35مثالا 

 معلومات اضافية

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 يم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 اسم الجامعة: ديالى

 اسم الكلية: التربية للعلوم االنسانية

 اسم القسم: التاريخ

 المرحلة: الثانية

 اسم المحاضر الثالثي: حامد حميد عطية

 اللقب العلمي: مدرس

 المؤهل العلمي: دكتوراه

 م االنسانيةمكان العمل: كلية التربية للعلو
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 دريسية للمادةاستمارة الخطة الت                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

تشرين  1

 األول

  والية معاوية على بالد الشام بنو امية في صدر االسالم , 

 انتقال الخالفة إلى األمويين   2

 هـ60-41 -معاوية مؤسس الدولة األموية

 

  أهم والة معاوية   3

  هـ132-60بالخلفاء االمويين  , تعريفوالية العهد   4

تشرين  5

 الثاني

  حركات المعارضة السياسية والدينية 

 الخوارج حركات 

 

  حركة حجر بن عدي الكندي   6

  ثورة  االمام الحسين بن علي )عليه السالم(   7

  حركة أبناء الزبير  -موقعة الحرة   8

  (لخزاعيسليمان بن صرد االتوابين )حركة   كانون األول 9

  الثقفي حركة المختار بن أبي عبيد   10

, حركة عبد الرحمن بن حركة عمرو بن سعيد األشدق    11

   االشعث

 

   زيد بن علي بن الحسين عليهما السالم االمام ثورة   12

  القضاء على حركة أبناء الزبيرحصار مكة   كانون الثاني 13

  صد خطر الخوارج   14

 النظام االداري والمالي في عهد الدولة االموية   15

 االمارة على االمصار -الحجابة -اوال: النظام االداري

 

  القضاء  –الشرطة     16

    عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
  تعريب النقود -ريب الدواوينتع  شباط 17

  الخراج -الجزية–ثانيا: النظام المالي    18

  خمس الغنائم والفيء -العشور-الصوافي   19

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 التربية للعلوم االنسانيةاسم الكلية: 

 التاريخ اسم القسم:

 الثانية المرحلة:

 حامد حميد عطية اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه مي:المؤهل العل

 التربية للعلوم االنسانيةكلية  مكان العمل:



  تنظيمات الجيش -الفتوحات االسالمية خالل العصر االموي  آذار 20

  فتح ما وراء النهر -الجبهة الشرقية   21

  فتح السند والهند -   22

  لمغرب واألندلسجبهة ا   23

  االولحصار القسطنطينية  -الجبهة الشمالية  نيسان 24

  حصار القسطنطينية الثاني -الجبهة الشمالية   25

   االسالمي خالل العصر االموي األسطولالبحرية و   26

  العالقة مع الروم -بالدول المجاورة االموية عالقة الدولة    27

  نالعالقة مع الصي  مايس 28

  الدعوة العباسية وسقوط الدولة األموية   29

 مراجعة عامة   30

 

 

31     

32     

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد:                                                      م.د. حامد حميد عطيةتوقيع االستاذ:            


