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 ((السنوية الخطة التدريسية  ةاستمار)) 

 التدريسي: اسم أ.م.د.عبد الخالق خميس علي   

abd_ulkhaliq2000@yahoo.com البريد االلكتروني: 

/المرحلة الثالثةهـ(334-132التاريخ العباسي)   اسم المادة: 

 :مقررالفصل سنوي

اإلسالمية أال وهي التعريف والبحث بفترة مهمة من تاريخ الدولة العربية  

العصرين العباسيين األول والثاني، نظرًا لما شهداه من تطـورا  سياسـية 

 وعسكرية واقتصادية وعمرانية وعلمية واجتماعية.
 ة:الماد أهداف

الجانب السياسي وكيفية تأسيس الدولة. -1   

وغيرهم. الداخلية ضد المعارضين، والخارجية ضد البيزنطيين بالجانب العسكري والحرو -2  

الجانب العمراني وما شهده العصر من بناء لمدن عديدة أهمها بغداد وسامراء. -3  

الجانبان العلمي واالقتصادي وتطورهما على مدى سني العصرين. -4  

 ة:للماد ة األساسيالتفاصيل 

عبد العزيز الدوري، العصر العباسي األول. -1  

فاروق عمر فوزي، الخالفة العباسية.  -1  

براهيم أيوب،التاريخ العباسي السياسي والحضاري.إ -3  
 ة:الكتب المنهجي

السيوطي، تاريخ الخلفاء. -1  

محمد الخضري، تاريخ األمم اإلسالمية )الدولة العباسية(. -2  

نبيلة حسن، تاريخ الدولة العباسية. -3  
 ة:المصادر الخارجي

   الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي صل الدراسيالف  

 60  /  20   20  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

/ /  

لدعوة العباسيةا     
3/10/2201  1 

/ /  

الفة السفاحتثبيت أركان الدولة الجديدة وخ   
10/10  2 

/ /  

 خالفة المنصور
17/10  3 

/ /  

24/10 خالفة المهدي والهادي  
4 

/ /   

ينألمخالفة الرشيد وا  
31/10  5 

7/11 خالفة المأمون  / /  6 

14/11 خالفة المعتصم  / /  7 

/ / n 

 خالفة الواثق
21/11  8 

/ /  

28/11 امتحان تحريري  
9 

/ /  

البيزنطية في العصر  -العالقا  العباسية

 العباسي األول

       j  

5/12  

10 

/ /   

لنظم المالية واإلداريةا    12/12  
11 

/ /  

 حركا  الخوارج في العصر العباسي األول

                                                   

19/12  
12 

/ /  

26/12   عالقا  العباسيين مع العلويين  
13 

/ /  

مدينتي بغداد وسامراءبناء     

 

2/1/3201  
14 

/ /  

  الحركة العلمية في العصر العباسي األول

 

9/1  
15 

/ /  

  امتحان تحريري
16/1  16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

/ /          

خالفة المتوكل     20/2  
1 

/ /  

على الخالفة العباسية األتراكتسلط     27/2  
2 

/ /      

ة المنتصر والمستعينخالف     6/3  
3 

/ /     

فة المعتز والمهتديخال     13/3  
4 

/ /    

خالفة المعتمد    20/3  
5 

/ /  

ثورة الزنج    27/3  
6 

/ /   

حركا  الداخلية في العصر العباسي ال

  الثاني

3/4  
7 

البيزنطية في العصر -العالقا  العباسية  / /

العباسي الثاني    10/4  
8 

ن تحريريامتحا / /  
17/4  

9 

   خالفة المعتضد / /

 
24/4  

10 

الخالفة  إنعاشدور الموفق طلحة في   / /

 العباسية

 

2/5  
11 

   خالفة المقتدر / /

 
8/5  

12 

حركا  الخوارج في العصر العباسي  / /

15/5   الثاني  
13 

الدويال  العربية المستقلة) الدولة  / /

   الحمدانية(

 

22/5  
14 

األمراء رةإمعصر  / /    

 
29/5  

15 

5/6 امتحان تحريري   / /  16 
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