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اسم المادة

التاريخ الساساني والبيزنطي

مقرر الفصل

دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي

اهداف المادة

التعرف على تاريخ الدولة الساسانيه والدوله البيزنطية

التفاصيل االساسية للمادة

تتناول المادة تاريخ الدولة الساسانيه منذ نشأتها واهم ملوكها ومراحل
تطورها السياسي وعالقاتها الخارجيه.كذلك التعرف على تاريخ الدوله

البيزنطية من خالل معرفة تسمية االمبراطورية وبناء القسطنطينيه
وعالقات االمبراطورية بالفرس والعرب واالقوام االخر
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

 _1دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي
 _2معالم تاريخ الدوله الساسانية
ايران في عهد الساسانيين

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

مثالا%04

المختبر

االمتحانات
اليومية

مثالا%14

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالا%54
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المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :د .سعيد جبار جياد
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :جامعة الكوفة-كلية التربية للبنات

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

مقدمة في جغرافية بالد ايران

2
3

بالد ايران قبل قيام الدولة الساسانية
الدولة الميدية والدولة االخمينية

4

الفرثيون اصلهم تاسيس دولتهم –
النزاع بينهم وبين الرومان

5
6
7
8
9
11

11
12
13

التنظيمات االدارية -المجتمع-
المعتقدات الدينية
قيام الدولة الساسانية وتاسيسها -
عهد اردشير
عهد سابور االول واعماله
العسكرية
فترة الضعف االولى
عهد االزدهار االول-عهد سابور
الثاني -الحروب مابين الفرس
والروم

فترة الضعف الثانية -عهود الملوك-
اردشير الثاني
سابور الثالث -بهرام الرابع-
يزدجرد الثاني والمسيحية
بهرام الخامس والمناذرة
عهد االزدهار االخير -كسرى انو
شروان وموقفه من المزدكية-
اصالحاته

المادة العلمية

المالحظات

اعماله العسكرية
بداية ضعف الدولة الساسانية بروز
الزعماء العسكريين –عهد هرمز
الرابع
عهد بهرام-عهد كسرى -الحروب
بين الفرس والبيزنطيين
المناذرة والساسانيون-عالقة
المناذرة بالساسانيون ومعركة ذي
قار
سقوط الدولة الساسانية
عطلة نصف السنة
دراسة في تسمية االمبراطورية
ودقلديانوس وتنظيماته االدارية
عهد قسطنطين الكبير
االمبراطورية عقب وفاة قسطنطين
االنقسامات الدينية المسيحية
اسرة جستنيان ومحاولة اعادة
توحيد االمبراطورية
الجبهة الشرقية
الجبهة الغربية
السياسة الداخلية لجستنيان
فترة االضطراب والتفكك
عهد االسرة الهرقلية
االصالحات الداخلية
عهد االسرة االيسورية والعمورية
محاوالت العرب فتح القسطنطينية
الصراع الديني حول عبادة
االيقونات
عصر االزدهار
عصر االضطرابات
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