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 ((السنوية الخطة التدريسية  ةاستمار)) 

 التدريسي: اسم م.د غصون عبد صالح

Ghoson_abd@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: تاريخ الدولة العربية االسالمية

 :مقررالفصل سنوي 

بدداا مدع د دد الرسدو   تبصير الطلبة بتاريخ الدولة العربية االسالمية

لم( وحتى ن اية د د الخليفة دلي بع ابدي االد) )دليده )صلى هللا دليه وس

 السالم(
 ة:الماد أهداف

الجانب الديني  -  

الجانب العسكري -  

الجانب االداري -  
 ة:للماد ة األساسيالتفاصيل 

لهاشم يحيى المالح -الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة   ة:الكتب المنهجي 

  البن هشام -السيرة النبوية 
للواقدي -المغازي   

لحسن ابراهيم حسن -تاريخ الدولة العربية االسالمية   
 ة:المصادر الخارجي

     

     

 

 :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

ريخية دع حياة الرسو  )صلى هللا دليه وسلم( ادطاا نبذة تا  

بداا مع والدته ، نشأته ، زواجه مع السيدة خديجة ، 

اشتغاله بالتجارة ، ثم المبعث ونزو  الوحي وصوال الى 

 هجرته الى المدينة 

26/10/2014  

1 

شرح نشاة سلطة الرسو  )صلى هللا دليه وسلم( في المدينة   

سلم( في المدينة وتشمل ازالة وتنظيماته )صلى هللا دليه و

اسباب العداا بيع االوس والخزرج وبنااه للمساجد ، 

 ومساكع لزوجاته ، وادالنه المؤاخاة

2/11/2014  

2 

)صلى هللا دليه وسلم( في المدينة تكملة تنظيمات الرسو    

والتي تشمل ادالنه للصحيفة )دستور المدينة( ودراست ا 

ظيمات ا بكل تفاصيل امع حيث ابيعت ا وتاريخ ا وتن  

9/11/2014  
3 

)صلى هللا دليه دولة المدينة والج اد في سبيل هللا وانتقاله   

وسلم( مع المرحلة السلمية في نشر الددوة الى المرحلة 

العسكرية واستخدامه القوة بخوضه العديد مع الغزوات 

وارساله السرايا التي سبقت معركة بدر ثم الدخو  في 

هجرية 2برى سنة معركة بدر الك  

16/11/2014  

4 

تكملة لمعركة بدر مع حيث مساهمة االنصار في المعركة   

ودراست ا مع كافة الجوان) يضاف الى ذلك دراسة نتائج 

المعركة سواا مع حيث االسرى او الغنائم ومعالجة تلك 

 القضايا بشكل موضودي وسليم 

23/11/2014  

5 

30/11/2014 امتحان الش ر االو     6 

تناو  امتداد دولة المدينة وسيادة االسالم وذلك بتوقيع   

 صلح الحديبية بكل تفاصيل ا
5/12/2014  7 

)صلى هللا دليه وسلم( لقتا  اهل خيبر توجه الرسو    

 وحلفائ ا في الشما  وفدك ووادي القرى وتيماا
12/12/2014  8 

)صلى هللا دليه وسلم( صراده مع بدا الرسو    

ية البيزنطية في معركة مؤتة ثم سيادة االسالم االمبرااور

 في فتح مكة 
19/12/2014  

9 

دراسة معركة حنيع وحصار الطائف بكل تفاصيل ا وتحدي   

)صلى هللا دليه وسلم( لالمبرااورية البيزنطية في الرسو  

 معركة تبوك 

26/12/2014  
10 

الد )صلى هللا دليه وسلم( الى حكام البدراسة رسائل الرسو    

هجرية ، وبرااة هللا مع  9المجاورة ثم دام الوفود سنة 

هجرية  10المشركيع وسيادة االسالم واخيرا حجة الوداع سنة 

 ووفاته )صلى هللا دليه وسلم( ون اية دصر الرسالة

4/1/2015  

11 

 امتحان ش ري  
11/1/2015  

12 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

مع حيث نشاة نظام الخالفة دراسة د د الخلفاا الراشديع   

و انتخاب ابي بكر الصديق )رضي هللا دنه( خليفة للمسلميع 

 ثم ادماله وانفاذه لجيش اسامة بع زيد 

15/2/2015  
1 

تكملة الدما  الخليفة ابي بكر الصديق )رضي هللا دنه(   

مقاومته لحركات الردة وهي حركة االسود العنسي وحركة و

د ده وترشيح دمر بع الخطاب ثم ن اية مسيلمة الكذاب 

 )رضي هللا دنه( للخالفة

22/2/2015  

2 

خالفة دمر بع الخطاب )رضي هللا دنه(وادماله وحروب التحرير   

1/3/2015 دلى جب ة العراق بالتفصيل واهم المعارك في د ده  
3 

ودراسة تكملة الدما  الخليفة دمر بع الخطاب )رضي هللا دنه(  

ولة سواا مع حيث االيرادات تنظيماته المالية للد

 والنفقات المالية للدولة ودراسة الديوان في د ده 

8/3/2015  
4 

دراسة التنظيمات االدارية في د د الخليفة دمر بع   

الخطاب )رضي هللا دنه( مع حيث تمصيره االمصار ووضعه 

التقويم ال جري وتنظيمه للقضاا وحل مشكلة االمع 

 الداخلي للدولة

15/3/2015  

5 

 امتحان ش ري  
22/3/2015  

6 

ى( وتولي دثمان بع دراسة مسالة انتقا  الخالفة )الشور  

29/3/2015 دفان )رضي هللا دنه( الخالفة  
7 

اهم ادما  الخليفة دثمان بع دفان )رضي هللا دنه( والتي   

مع اهم ا توسيع المسجد الحرام والمسجد النبوي وجمع 

 الناس دلى مصحف واحد

5/4/2015  
8 

دراسة الخروج دلى الخليفة دثمان بع دفان   

 )رضي هللا دنه( واستش اده
12/4/2015  

9 

19/4/2015 امتحان ش ري    10 

تولي االمام دلي بع ابي اال))دليه السالم (الخالفة   

26/4/2015 وسياسته   
11 

دراسة اهم المباديا التي شرع االمام دلي بع ابي اال)   

نفيذها من ا ادادة بعض اراضي )دليه السالم( في ت

الصوافي الى بيت الما  والعدو  دع سياسة العطاا دلى 

 التفضيل وتغيير والة االمصار

3/5/2015  

12 

دراسة مواج ة االمام دلي بع ابي اال) )دليه السالم(   

لالنقسامات وظ ور خطر الخوارج وصراد م مع االمام دلي 

 )دليه السالم(

10/5/2015  
13 

عةمراج    
17/5/2015  

14 
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