مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :الثانية  /التاريخ االموي
اسم المحاضر الثالثي  :د.زينب ابراهيم حسن
اللقب العلمي  :استاذ مساعد دكتور
المؤهل العلمي  :دكتورة
مكان العمل :كلية التربية للبنات  /قسم التاريخ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

د.زينب ابراهيم حسن

البريد االلكتروني

zainab Najaf 32@yahoo.com

اسم المادة

التاريخ االموي

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تدريس الطالبات هذا العصر والبيان مساوئه واالسباب التي ادت الى ثورة
االمام الحسين والحركات المعارضة االخرى وغيرها .

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

 -1تاريخ الدولة االسالمية في العصر االموي د .رشيد جميل
 -2تاريخ الدولة االسالمية في العصر االموي د .عبد القادر العاضيدي
د .لبيد ابراهيم

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

مثالا%22

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%12

11

مثالا%21

اليومية

مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :الثانية  /التاريخ االموي
اسم المحاضر الثالثي  :د.زينب ابراهيم حسن
اللقب العلمي  :استاذ مساعد دكتور
المؤهل العلمي  :دكتورة
مكان العمل :كلية التربية للبنات  /قسم التاريخ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
عنوان الموضوع
عهد معاوية بن ابي سفيان 14-14هـ
انتقال الخالفة الى االمويين
اهم والة معاوية
جهود معاوية في حروب التحرير والفتوح
والية العهد  /حركات المعارضة مقدمة عامة
ثورة االمام الحسين علية السالم
حركة ابن الزبير
حركة سليمان بن صرد الخزاعي
حركة المختار بن ابي عبيده الثقفي
حركة الخوارج
ثورة زيد بن علي ( ع)
القضاء على حركة عمروبن سعيد بن االشدق
القضاء على حركة ابناء الزبير
صد خطر الخوارج
التعريب /مقدمة عامة  /تعريب النقود
امتحانات الفصل االول
عطلة نصف السنة
الجبهة الشرقية  :فتح ماوراء النهر فتح السد والهند
جبهة المغرب واالندلس
الجبهة الشمالية ( حصار القسطنطينية الثاني )
الجبهة الشمالية ( حصار القسطنطينية الثاني )
ادارة الدولة العربية في العصر االموي
ادارة الدولة العربية في العصر االموي
الوالية  /القضاء
الجيش والشرطة
االسطول
عالقة الدولة العربية بالدول المجاورة  /العالقة مع روما
العالقة مع الصين
الدعوه العباسية وسقوط الدولة االموية
مراجعة عامة
االمتحانات النهائية
توقيع االستاذ :
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توقيع العميد :

