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اسم المادة

تاريخ العباسي

مقرر الفصل

ثالث ساعات اسبوعية

اهداف المادة

السعي نحو تعريف الطالب بتاريخ المغرب واالندلس ودراسة احداثه بشكل تفصيلي

التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية

 -1تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس  /د .خليل ابراهيم السامرائي وعبد الواحد ذنون
 -2دراسات في تاريخ المغرب واالندلس  /د .سوادي عبد محمد

ا الكتاب المساعد  :في تاريخ المغرب واالندلس  /د .أحمد مختار العبادي
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي
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-
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اليومية

مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
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المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :وسيم عبود عطية
اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

التاريخ

المادة النظرية

االسبوع االول
قيام الخالفة العباسية  131 – 132هـ الدعوة
العباسية وتنظيمها وطبيعتها العربية
االسبوع الثاني
آراء المستشرقين والرد عليها
االسبوع الثالث
معركة الزاب ونهاية الدولة االموية
االسبوع الرابع
ابو العباس ومهمة القضاء على العناصر
المناهضة
االسبوع الخامس المنصور – بناء بغداد
االسبوع السادس المهدي ونظام النظر في المظالم
االسبوع السابع
الرشيد وعهد الرخاء والقوة
االسبوع الثامن
المأمون والنهضة العلمية والفكرية
االسبوع التاسع
القضاء على المؤامرات السياسية الفارسية  ،ابو
سلمة الخالل  ،ابو مسلم الخراساني  ،البرامكة
االسبوع العاشر
القضاء على المؤامرات السياسية الفارسية  ،ابو
سلمة الخالل  ،ابو مسلم الخراساني  ،البرامكة
االسبوع الحادي عشر مطاردة حركات الزندقة  ،الراوندية  ،سنباذ ،
اسحاق الترك  ،المقنع  ،الخرساني  ،بابك
الخرمي
االسبوع الثاني عشر التصدي للشعوبية والشعوبيين
االسبوع الثالث عشر السياسة الخارجية في عهد االزدهار
االسبوع الرابع عشر العالقات مع بيزنطة
االسبوع الخامس العالقات مع دولة الفرنجة
عشر
االسبوع السادس
عشر

امتحان الفصل االول

االسبوع السابع عشر الموقف من تأسيس الحكم االموي في االندلس
=
=
=
=
االسبوع الثامن عشر =
االسبوع التاسع عشر استخدام الجند االتراك في عهد المعتصم
االسبوع العشرون خالفة الواثق ونفوذ الجند االتراك
االسبوع الحادي
= = = = = = = =
والعشرون
االسبوع الثاني

جهود المتوكل القصاء النفوذ التركي

المادة
العلمية

المالحظات
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والعشرون
االسبوع الثالث
والعشرون
االسبوع الرابع
والعشرون
االسبوع الخامس
والعشرون
االسبوع السادس
والعشرون
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االسبوع السابع
والعشرون
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االسبوع الثامن
والعشرون
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االسبوع التاسع
والعشرون

31

االسبوع الثالثون

31

االسبوع الحادي
والثالثون
االسبوع الثاني
والثالثون

32

توقيع االستاذ :

فوضى الحكم والتسلط التركي  251 – 272هـ
=

=

=

=

=

=

=

الخليفة المجاهد المهتدي باهلل
انتعاش الخالفة ودور الموفق  282 – 251هـ (
المعتمد والمعتضد )
عودة النفوذ التركي – الخليفة المقتدر باهلل
ومظاهر الضعف العام
ظهور منصب امير االمراء وتنافس القادة
االتراك في عهد الراضي باهلل
الحمدانيون في الموصل ينصرون الخالفة في
عهد المقتدي باهلل
=
=
=
=
=
=
=
القواد الديالمة يعهدون بالسلطة الى البويهيين
امتحان الفصل الثاني

توقيع العميد :

