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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 بهار احمد جاسم محمد االسم 

 Bahaar.ahmed@yahoo.com البريد االلكتروني

 تاريخ المغرب واالندلس اسم المادة

 ساعات اسبوعيا  3 مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

 وعمارة واقتصاد وسياسة  تقديم صورة كاملة عن مختلف مظاهر الحضارة االندلسية من تاريخ

   ومجتمع  و ثقافة وفنون وادب  وغيرها من المظاهر الحضارية 

 التفاصيل االساسية للمادة

 

إلسالمي؛ حيث حَكَم الُمسِلمون األندلس أكثر من يعتبر تاريخ األندلس من أهم الفترات في التاريخ ا

ا أذهَل العالم  ا، وتقدَّموا في جميع مناِحي الحياة تقدُّم  ا كبير  ثمانية قروٍن، ازدَهَر فيها الُمسِلمون ازِدهار 

 م كلَّه، وحقَّقوا انتِصارات كثيرة على أعدائِه

 الكتب المنهجية

 

تاريخ  -2ليل ابراهيم السامرائي وعبد الواحد ذنون طه تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس د.خ-1

 المغرب واالندلس د.محمد سعيد رضا علو 

 المصادر الخارجية

 

التاريخ االندلسي من الفتح حتى السقوط د.عبد  -2تاريخ المغرب واالندلس د.احمد مختار العبادي -1

 الرحمن علي الحجي 

 االمتحان النهائي المشروع متحانات اليوميةاال المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 %40مثلا   %10مثلا  %15مثلا  %35مثلا 

 معلومات اضافية

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالىاسم الجامعة:

 التربية للعلوم االنسانيةاسم الكلية: 

 التاريخاسم القسم:

 الثانيةمرحلة:ال

 بهار احمد جاسماسم المحاضر الثالثي:

 أ.م.داللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:

كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم مكان العمل:

 التاريخ
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

مصادر تاريخ العرب في  تشرين االول 1

 المغرب واالندلس

  

المغرب واالندلس قبل   2

 الفتح العربي االسالمي

  

دوافع تحرير المغب وفتح   3

 االندلس

  

لمغرب مراحل تحرير ا  4

قادة الفتح -وفتح االندلس

 العربي االسالمي 

  

-95عصر الوالة ) تشرين الثاني 5

هـ(،مشاهير والة 138

جهادهم –االندلس 

 واصالحاتهم

  

معركة بالط الشهداء   6

 ،اسبابها،نتائجها، اهميتها

  

االستقرار العربي ومرحلة   7

،العرب  تنظيم البالد

البلديون و الشاميون 

 ،البربر 

  

االمارات العربية االسالمية   8

في بالد المغرب واالندلس 

 اهمها االغالبة واالدارسة

  

   الدولة الفاطمية  كانون االول 9

دولتي المرابطون   10

 والموحدون

  

االمارة االموية في   11

(عبد 316-138االندلس )

الرحمن الداخل واعالن 

–االمارة سياسته 

 جهاده-اصالحاته

  

امراء االندلس بعد عبد  كانون الثاني 12

الرحمن الداخل وابرز 

 اصالحاتهم 

  

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالىاسم الجامعة:

 التربية للعلوم االنسانية: اسم الكلية

 التاريخاسم القسم:

 الثانيةالمرحلة:

 بهار احمد جاسماسم المحاضر الثالثي:

 أ.م.داللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:

كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم  مكان العمل:

 التاريخ

 



امارة عبد الرحمن الناصر   13

هـ 316واعالن الخالفة 

 جهاده-اصالحاته–سياسته 

  

الخليفة الحكم المستنصر   14

 جهاده-اصالحاته–سياسته 

  

اهم -الخليفة هشام المؤيد  15

 احداث عصره

  

فترة 0ية الدولة العامر  16

الحاجب( المنصور 

العامري ووصوله الى 

–الحكم سياسته 

 حروبه-اصالحاته

  

 عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

الحاجب عبد الرحمن بن المنصور  شباط 17

 حروبه -العامري)شنجول( سياسته 

  

الحاجب عبد الملك بن المنصور   18

 العامري)المظفر( سياسته 

  

   نهاية عصر الخالفة واسبابه آذار 19

   مراحل عف وتفكك بالد االندلس  20

   المظاهر السياسية لقيام عصر الطوائف  21

-قرطبة–اهم دويالت الطوائف في االندلس   22

 بلنسية-اشبيلية

  

   انجازات عصر الطوائفسمات و نيسان 23

ردود الفعل العربية ازاء تحديات الممالك   24

 االسبانية

  

هـ وفكرة االستنجاد 487سقوط طليطلة   25

 بالمرابطين النقاذ االندلس

  

المرابطون ودورهم السياسي والعسكري   26

 في االندلس

  

الموحدين ودورهم السياسي والعسكري في  مايس 27

 االندلس

  

سلطنة غرناطة ونهاية الحكم العربي في   28

عوامل –جغرافية غرناطة -االندلس

 الصمود

  

اسباب ضعف وسقوط غرناطة ومعاهدة   29

 التسليم

  

االندلس بعد معاهدة التسليم والهجرة من   30

 االندلس

  

   الموريسكيون  31

   مراجعات  32

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد:                                                         أ.م.د. بهار أحمد جاسم محمدتوقيع االستاذ: 


