
  

  
 

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج *  تملئ االستمارة بواسطة 

 .PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 

 ديالى  اسم الجامعة:

 النسانية التربية للعلوم ااسم الكلية: 

  التاريخقسم  اسم القسم:

 األولى المرحلة:

  حسينعبد الباسط عبد الرزاق اسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:

 الدكتوراه المؤهل العلمي:

  التاريخقسم  مكان العمل:

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 يجهاز االشراف والتقويم العلم

 

 

 

 (( للمادة السنويةالخطة التدريسية أنجاز أستمارة )) 

 التدريسي: اسم أ.م.د. عبد الباسط عبد الرزاق حسين 

Sabareto1959@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة:  اإلسالمتاريخ العرب قبل 

 :لمقرر الفص الولىااسبوع للمرحلة  30مقررة في ساعة 90المادة موزعة على 

العممرب قبممل االسممالم بمدتاو مممن تتمموين دويالت ممم وحتمى تتمموين  ممواة الدولممة  تماريخبتعلمم الطلبممة وتعممرف م 
  العربية االسالمية 

 ة:أهداف الماد

هاراتهم ن متدريس الطلبة مع استخدام اكثر من طريقة الجل مشاركة الطلبة في االسئلة واالجوبة مع بيا

 وقدراتهم كونهم مدرسو االجيال القادمة مع االخذ بنظر االعتبار الفروق الفردية في ما بينهم. 
 ة:للماد ةالتفاصيل األساسي

 تاريخ العرب قبل االسالم. محاضرات في صالح احمد العلي/  .1

 الجميلي/ تاريخ العرب قبل االسالم.عبد هللا رشيد  .2

  .تاريخ العرب قبل االسالم هاشم يحيى المالح/ الوسيط في .3

 ة:الكتب المنهجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20 20 ______ 60

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

عة تطورات األنترنيت لمتاب / بتاريخ العرب قبل االسالمالبحوث التطويرية للطالب الخاصة بما يتعلق 

التي تحدث في اكتشاف مخطوطات او تحقيق مخطوطات جديدة. يراتالمتغ  
 ة:المصادر الخارجي

.تكليف الطلبة في كتابة بحوث قصيرة ألجل تعلم طرق البحث وزيادة معلوماتهم في هذا المجال  :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – األسبوعيجدول الدروس     
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

سب
ال
ا

ع
و
 

 مصادر تاريخ العرب قبل االسالم.  
 األسبوع األول

1 

 جغرافية شبه الجزيرة العربية  
 سبوع الاا ياأل

2 

 الحياة السياسية في الجزيرة العربية قبل االسالم  
 االسبوع الاالث

3 

 الساميون, ا ساب العرب  
 األسبوع الرابع

4 

 ين, اوساندول اليمن , مع  
 االسبوع الخامس 

5 

 دول اليمن , قتبان, حضر موت  
 األسبوع السادس

6 

 دول اليمن , سبأ, حمير  
 األسبوع السابع

7 

 اختبارات  
 األسبوع الاامن

8 

   
 اال باط, لحيان

 األسبوع التاسع
9 

 تدمر, الحضر  
 األسبوع العاشر

10 

 ميسان, الغساس ة  

 األسبوع الحادي عشر

11 

 الم اذرة, ت دة  

 االسبوع الاا ي عشر

12 

 متة واهمية مرتزها الدي ي واالقتصادي  
 األسبوع الاالث عشر

13 

 يارب,  
 األسبوع الرابع عشر

14 

 الطائف  
 االسبوع الخامس عشر

15 

 16 االسبوع السادس عشر اختبارات  

 عطلة نصف السنة
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 الثانيالفصل الدراسي  – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية ةيلالماده العم المالحظات

سب
ال
ا

ع
و
 

 الحياة االجتماعية ع د العرب قبل االسالم  
 األسبوع األول

1 

 متا ة المراة, صفات العرب, الترم  
 االأسبوع الاا ي

2 

 تتملة صفات العرب, الشجاعة, الوفات, العفة  
 االسبوع الاالث

3 

ي عصر ما قبل االسالم, ا واع االسرة العربية ف  
 الزواج, الطالق.

 4 األسبوع الرابع

الحياة الدي ية ع د العرب قبل االسالم )الوا ية(   
 تطورها.

 االسبوع الخامس
5 

اصنام العرب, اماكن عبادتها, والضروف المحيطة   
 بها

 األسبوع السادس
6 

 األسبوع السابع االوثان, المقصود باالوثان  
7 

 األسبوع الاامن نصاب, المقصود باالنصاباال   
8 

 األسبوع التاسع اختبارات  
9 

 األسبوع العاشر االديان السماوية, اليهودية, النصرانية, اديان اخرى  
10 

 األسبوع الحادي عشر الصالت مع دول وشعوب اسيا  
11 

 االسبوع الاا ي عشر ,الصالت مع دول وشعوب افريقية  
12 

 األسبوع الاالث عشر السالمور اهظقار و معركة ذي   
13 

 األسبوع الرابع عشر مراجعة عامة لجميع المادة الدراسية  
14 

 االسبوع الخامس عشر األمتحان النـظــري  
15 

 

 

                                  ف جاسم محمد الخفاجيأ.م.د. نصي توقيع العميد:                                 أ.م.د. عبد الباسط عبد الرزاق حسين  :األستاذتوقيع    


