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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم ا.م.د.سماهر محي موسى محمد العميري  

Samahr11@yahoo.com  
 :البريد االلكتروني

 اسم المادة: يرة النبوية والخالفة الراشدةتاريخ الس

 :الفصل مقرر سنوي 

 ة:الماد أهداف  السيرة النبوية والخالفة الراشدةالتعريف بفترة مهمة من تاريخ الدولة العربية السالمية   اال وهي 

 السيرة النبوية والتي تتضمن حياة الرسول منذ الوالدة ثم النشاة والوفاة
 

ابتداء من خالفة ابي بكر ) رض( وحتى نهاية الخالفة الراشدة  في زمان علي  ) رض  الخالفة الراشدة
 الجانب السياسي  وكيفية تاسيس الدولة ،

 الجانب العسكري  والحروب  الداخلية  ضد المعارضين
 الجانب العلمي  واالقتصادي الذي شهده العصر

 ة:للماد التفاصيل األساسية

دةبحسب كل اسبوع وما مخصص له من مادة  ومناقشة واثارة اسئلة متعدالقاء المحاضرات المقررة   ة:الكتب المنهجي 

 تاريخ الدولة العربية االسالمية عبدالعزيز الدوري
 الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة هاشم يحيى المالح 

 تاريخ االسالم السياسي واالجتماعي واالقتصادي حسن ابراهيم حسن
 ة:الخارجيالمصادر 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60%  20% 20%  40% 

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالمادة النظري العمليةالمادة  المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

  ،  النبوية السيرةو الكريم القران -1  
 تشرين الثاني النبوية والسنة النبوية األحاديث

 

 البلدانيين وكتب العرب المؤرخون   -  

  السريانية ،المصادر
 

 كتب المستشرقين والباحثين العرب   -  
 

 

 الوحي  ،   البعثة قبل الرسول حياة -2  
 قريش وموقف اإلسالم إلى والدعوة

 كانون االول
 

لهجرة إلى الحبشة وخروج الرسول )ص( ا   -  

 إلى الطائف
 

 

 بيعتا العقبة األولى والثانية وهجرة الرسول   -  
 

 

  ،   الخالدة المعارك وأشهر الجهاد تشريع -3  
 القبائل رؤساء إلى الرسول رسائل

 
 

 شبه خارج اإلسالم نشر معارك -  
 كانون الثاني الجزيرة

 

سيس الدولة واصدار اليهود  في المدينة وتا  

 الصحيفة

 

 اهم اعمال النبي في المدينة

 

 شباط

 

انتخاب أبو بكر الصديق )رض( والمحافظة   -  

 على وحدة األمة
 اذار

 

اإلسالمية إلى مؤتمر بخالفة تطورها   ،     -  

 إعمال الخليفة األول
 

 

 نيسان الخليفة الثاني  
 

   الثاني الخليفة إعمال  ، -4  

 

 

 

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد:                              أ.م.د. سماهر محي موسى محمد:  األستاذتوقيع       



 ديالى  أسم الجامعة: 

 للعلوم االنسانيةالتربية  أسم الكلية: 

 التاريخ أسم القسم:

  هر محي موسىسماأسم المحاضر: 

 استاذ مساعداللقب العلمي: 

  تدريسيالمؤهل العلمي: 

 كلية التربية للعلوم االنسانيةمكان العمل: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج سطة *  تملئ االستمارة بوا

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

 

 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                   

 

ةالمادة النظري العمليةالمادة  المالحظات و التاريخ 
سب

أل
ا

ع
 

الفتوحات اإلسالمية / العراق / الجزيرة   -  

 000الفراتية / فارس / أذربيجان 
 

1 

فتح طبرستان وسجستان والهند   ،          -  

 تحرير الشام والقدس ومصر
 

2 

 ،  وطرابلس برقة تحرير -1  
 

6 

النظام المالي ، بيت المال / موارده ،    -  

 الخراج ، الجزية ، العشور
 

7-  

الزكاة ) الصدقة ، الفيء والغنيمة (    ،      -  

 اختبارات
 

8-  

 ، الهجري التقويم ، الجند حياة تنظيم -2  
 الكريم القران جمع

 
11-  

انتقال مركز الخالفة إلى العراق وموقف   -  

 الخوارج
 

12-  

 الخليفة الثالث عثمان بن عفان  
 

13-  

 الخليفةاهم االعمال والفتوحات التي قام ها   
 مايس

14-  

 الخليفة علي بن ابي طالب  
 

15-  

 

 
 اهم االعمال والفتوحات التي حدثت في عهده 

 
16-  

 

 
علي بن ابي طالباستشهاد الخليفة    
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