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 (( للمادة السنويةالخطة التدريسية أنجاز أستمارة )) 

 التدريسي: اسم أ.م.د.احمد مطر خضير

 :البريد االلكتروني 

 اسم المادة: 656_334العباسي من تاريخ  

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

 ة:أهداف الماد  656_334لبة وتعرفهم تاريخ العباسي تعلم الط

.نموذجـــيأتعليم ، وشـــرح ، وأســـتفســار ، وســــؤال وجـــواب   ة:للماد ةالتفاصيل األساسي 

تاايخ الدولةولدوبية االلديةااي  للصاا لدوباااةخلدوب يةاا لل

لدومتأخيةلد.خش للع للهللالدوجم ل لللللللللللللل

 ولةخيدخدةيتلص لدوباةخلدوب ية للدومتأخيةلد.ع للدوبز زلد

 ة:الكتب المنهجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20 20  60

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

متابعة تطورات /األنترنيت ل بتاريخ العصر العباسي المتأخرالبحوث التطويرية للطالب الخاصة بما يتعلق 

 المتغيرات
 ة:المصادر الخارجي

 :ةمعلومات اضافي البحوث المقترحة من قبل ذوي األختصـاص ومنـــاقــــشـتهــا

 

 

 

 

  الفصل الدراسي االول – األسبوعيجدول الدروس  
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

سب
ال
ا

ع
و
 

 ال بويه اصلهم وموطنهم بالد الديلم  
 األسبوع األول

1 

 هادخولهم في خدمة امارئ  
 سبوع الاانياأل

2 

 معزالدولة وتعاظم نفوذ ال بويه في فارس والعراق  
 االسبوع الاالث

3 

 الخلفاء العباسيون وجهودهم لمواجهة التسلط البويهي  
 

 األسبوع الرابع
4 

دور المقاومة الشعبية في مواجهة التسلط البويهي   
 العيارون والشطار

 

 االسبوع الخامس
5 

 590_447سية والتسلط السلجوقي الخالفة العبا  
 األسبوع السادس

6 

 طغرلبك وقيام السلطة السلجوقية  
 األسبوع السابع

7 

 انهاء التسلط البويهي  
 األسبوع الاامن

8 

   
 ب ارسالن وملكشاه وتعاظم نفوذ السالجقةال

 األسبوع التاسع
9 

 عالقة الخالفة العباسية بالسالطين السالجقة  
 راألسبوع العاش

10 

 جهود الخليفة المقتدي السترداد سلطةالخالفة  

 األسبوع الحادي عشر

11 

دور الشعب في مواجهة التسلط السلجوقي الخليفة   
 الناصر لدين هللا وحركة الفتوة

 
 االسبوع الااني عشر

12 

 اختبارات  
 األسبوع الاالث عشر

13 

تفكك الدولة العربية االسالمية وتنازع القوى   
 السياسية
 

 األسبوع الرابع عشر
14 

الحمالت الصلبية وقيام المماليك الصلبية في الشام   
ظهور صالح الدين (16) واقليم الجزيرة الفراتية

االيوبي وتوحيد القوى العربية االسالمية /معركة 
 حطين وتحرير القدس

 االسبوع الخامس عشر

15 

  عطلة نصف السنة 

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي 
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 التاريخ الماده النظرية ةيلالماده العم المالحظات

سب
ال
ا

ع
و
 

اصل المغول وموطنهم ازعامة تيمور جين واالشتياح   
 العربية االسالميةالمغولي نحو الدولة 

 األسبوع األول
17 

 ي للغزاة المغولجهود الخالفة العباسية للتصد  

 
 االأسبوع الااني

18 

 اختبارات  
 االسبوع الاالث

19 

 20 األسبوع الرابع دخول المغول بغداد وتدمير ترااها الحضاري  

الخراب العام وانهيار حاضرة الخالفة   
 العباسة

 االسبوع الخامس
21 

 سادساألسبوع ال االمة العربية االسالمية تقصد بغداد ضد الغزاة المغول  
22 

وصول الغزاة الى مصر وتصدي المعتدين لهم في   
 األسبوع السابع معركة عين جالوت

23 

هزيمة المغول عين جالوت على الوجود المغولي في   
 األسبوع الاامن الشام والعراق

24 

 األسبوع التاسع   
25 

 األسبوع العاشر   
26 

 األسبوع الحادي عشر   
27 

 عشراالسبوع الااني    
28 

 األسبوع الاالث عشر   
29 

 األسبوع الرابع عشر   
30 

 االسبوع الخامس عشر   
31 

 

                                  أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد:                                       احمد مطر خضير .د.  مأ. :األستاذتوقيع 


