
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 صدام جاسم محمد البياتي  االسم

 Dr.saddam_2014@yahoo.com البريد االلكتروني

 دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي اسم المادة
 .%50مايس  ومن شباط الى %50من تشرين االول الى شباط  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 جعل الطالب قادر على فهم تاريخ الدولة الساسانية والدولة البيزنطية 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

معرفة تامة بمنطقة ايران جغرافيتها ,الدول القديمة التي حكمتها ,مدخل 
خ الى الدولة الساسانية نشأتها تكوينها ,اهم االباطرة, ثم الدخول في التاري

 الروماني البيزنطي واهم االسر التي حكمت االمبراطورية.
 

 الكتب المنهجية
 

كتاب دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي للمؤلف الدكتور قحطان 
 عبد الستار الحديثي والدكتور صالح عبد الرزاق 

 
 المصادر الخارجية

 

 ايران في عهد الساسانين للمؤلف آرثر كرستنسن 

 
 لفصلتقديرات ا

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

------- 

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى  الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية  الكلية :

 التاريخ القســم :
 الثانية  المرحلة :

 صدام جاسم محمد  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 ماجستير  المؤهل العلمي :

 جامعة ديالى  مكان العمل  :

mailto:Dr.saddam_2014@yahoo.com
mailto:Dr.saddam_2014@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

ا  ال س ب و ع
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   ان مقدمة في جغرافية اير  1

   بالد ايران قبل قيام الدولة الساسانية   2

الفرثيون اصلهم تاسيس دولتهم النزاع بينهم وبين الرومان التنظيمات   3

 االدارية ,المجتمع ,المعتقدات الدينية 

  

   قيام الدولة الساسانية وتاسيسها من قبل ساسان   4

   ة عهد شابور االول واعماله العسكري–عهد اردشير   5

   فترة الضعف االولى –عالقة الساسانين بتدمر والحضر   6

الحروب مابين الفرس والروم –عهد شابور الثاني –عهد االزدهار االول   7

 اسبابها ونتائجها 

  

وابهرام شابور الثالث –اردشير الثاني –عهد الملوك –فترة الضغف الثانية   8

 الخامس والمناذرة الرابع يزدجرد االول والمسيحية بهرام 

  

–اصالحته –كسرى انو شروان وموقفه من المزدكية –عهد االزدهار االخير   9

 اعماله العسكرية 

  

عهد هرمز –بروز الزعماء العسكريين –بداية ضعف الدولة الساسانية   10

 الحروب بين الفرس والبيزنطين -عهد كسرى-عهد بهرام–الرابع 

  

–معركة ذي قار  –عالقة المناذر بالساسانين  –المناذر والساسانيون   11

 ورسالة النبي )ص( الى كسرى ابرويز 

  

هروب –القادسية  –االبلة  -الجسر –معارك الفتح  –سقوط الدولة الساسانية   12

 يزدجر ودخول العرب المدائن

  

 –اللغة  –الديانه –ة الحياة االقتصادي–المجتمع  –ايران في عهد الساسانين   13

 الكتابة 

  

   مقدمة في قيامة االمبراطورية البيزنطية وتسميتها   14

   االمبراطوري اعتالء قسطنطين العرش   15

   اهم احداث حكمه   16

 عطلة نصف السنة

   اصالحته االخرى  –بناء القسطنطينية  –االعتراف بالمسيحية   17

   ة عقب وفاة قصطنطين االمبراطورية البزينطي  18

   عهد جستنيان   19

   االسرة الهرقلية  20

   عالقة العرب مع االمبراطورية البيزنطية  21

   محاوالت فتح العرب القسطنطينية  22

   فتح العرب جزيرة كريت  23

   فتح العرب لجزيرة صقلية  24

   فتح العرب لعمورية  25

   عصر االزدهار  26

   هد االضطرابع  27

   االمبراطورية الالتينية  28

   حكم اسرة ال باليوج  29

   االحوال االجتماعية واالدارية واالقتصادية  30

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد :   م. صدام جاسم محمد     توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى  الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية  الكلية :

 التاريخ  اسم القســم :
 الثانية  المرحلة :

 صدام جاسم محمد اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 ستير ماج المؤهل العلمي :

 ديالى جامعة  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


