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عصر الرسالةاسم المادة
سنويمقرر الفصل
دينتعريف الطالب بتاريخ عصر الرسالة وتاريخ الخلفاء الراشاهداف المادة

يدرس بالكورس االول عصر الرسالة ويشمل تاريخ حياة رسول اهللا منذ التفاصيل االساسية للمادة
والدته وحتى وفاته ، اما الكورس الثاني فيدرس فيه تاريخ الخلفاء 

.الراشدين 

الكتب المنهجية
كتاب عصر الرسالة والخالفة الراشدية للدكتور رشيد الجميلي

يةالمصادر الخارج
تاريخ الدولة العربية االسالمية خالل عصر الرسالة والعصر الراشدي 

للدكتور خالد العسلي

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠مثالً%١٠مثالًمثال%٥٠مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
بحوث تخرج +االولى :المرحلة 

بلقیس عیدان لویس:ي اسم المحاضر الثالث
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



س جدول الدرو
االسبوعي

وع
سب

اال

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

بحوث تخرج مرحلة القرآن الكریم والسیرة النبویة تشرین االول االسبوع االول١
رابعة

االحادیث والسنة النبویة االسبوع الثاني٢
المؤرخون العرب وكتب البلدانیوناالسبوع الثالث٣

بحوث تخرج مرحلة المصادر السریانیةوع الرابعاالسب٤
رابعة

بحوث تخرج مرحلة كتب المستشرقین والباحثین العربتشرین الثاني االسبوع االول٥
رابعة

حیاة الرسول قبل البعثة ، النسب االسبوع الثاني والثالث٦
والمولد واالحداث المھمة

السالم وموقف الوحي والدعوة الى ااالسبوع الرابع ٧
قریش من الھجرة الى الحبشة 

الى الطائف) ص(وخروج الرسول 

بحوث تخرج مرحلة 
رابعة

بیعتا العقبة االولى والثانیة وھجرة كانون االول االسبوع االول٨
الرسول الى یثرب 

بحوث تخرج مرحلة 
رابعة

الدعوة االسالمیة في المدینة االسبوع الثاني والثالث٩
/ اسس وتنظیمات / المنورة 

الدستور
تشریع الجھاد و اشھر المعارك االسبوع الرابع ١٠

الخالدة
بحوث تخرج مرحلة 

رابعة
الى رؤساء ) ص(رسائل الرسول كانون الثاني االسبوع االول ١١

القبائل وملوك العالم 
بحوث تخرج مرحلة 

رابعة
ارج الجزیرة معارك نشر االسالم خاالسبوع الثاني والثالث١٢

)ص(وفاة الرسول /
اثر االسالم في حیاة العرب االسبوع الرابع ١٣

السیاسیة واالقتصادیة
بحوث تخرج مرحلة 

رابعة
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
عطلة نصف السنة شباط االسبوع االول ١٧

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
بحوث تخرج+ االولى:المرحلة 

بلقیس عیدان لویس. د :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



االسبوع الثاني١٨
=

طورھاالخالفة وتاالسبوع الثالث١٩
بحوث تخرج مرحلة اعمال الخلیفة االولاالسبوع الرابع٢٠

رابعة
- تطورھا –اسبابھا -حركات الردةاذار االسبوع االول٢١

نتائجھا
بحوث تخرج مرحلة 

رابعة
الجزیرة /العراق / حروب التحریر االسبوع الثاني والثالث٢٢

اذربیجان/ فارس / الفراتیة 
/ فتح طبرستان وسجستان والھند لرابع االسبوع ا٢٣

تحریر الشام والقدس ومصر
بحوث تخرج مرحلة 

رابعة
بحوث تخرج مرحلة تحریر برقة وطرابلس نیسان االسبوع االول ٢٤

رابعة
/ موارده / بیت المال / النظام المالي االسبوع الثاني والثالث ٢٥

العشور/الجزیة / الخراج 
الغنیمة/ الفيء/ الصدقة / الزكاة رابع االسبوع ال٢٦
التقویم / تنظیم حیاة الجند مایس االسبوع االول٢٧

جمع القرآن الكریم /الھجري
بحوث تخرج مرحلة 

رابعة
انتقال مركز الخالفة الى العراق االسبوع الثاني ٢٨

وموقف الخوارج
االسبوع الثالث والرابع٢٩
٣٠
٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Balqees Eidan Louis Al – Rubayci

E_mail www.blqess – 2008 .yahoo. com
Title  prophet period
Course Coordinator  annual

Course Objective Knowingthe student   history of prophet period and the
caliphate

Course Description  At first the study the history of prophet period .  and in the
second stag the study  caliphate

Textbook
prophet period  by . dr .rashed al jumaily

References prophet period  by . dr . Khalid al asaaly

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment
٥٠% As (10%) ---- (50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:  Baghdad
College: Education for Women
Department:history
Stage:first class
Lecturer name Balqees Eidan
Louis Al – Rubayci

Academic Status:lecturer
Qualification:b . h .d
Place of work: Education for
Women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 October . first
week

Prophet period and the
koran

Searches for the
fourth stag

2 second week The method and the
converses of Prophet

3 third week Arabs historians
4 fourth week Syriac sources Searches for the

fourth stag
5 November first

week
Arabs and eastern books Searches for the

fourth stag
6 second and

third week
The Prophet life before

his expedition .his origin
. birth .important events.

7 fourth week The start of Islamic
invitation and qurish
attitude .and Muslims
emigrant to hapasha

.and the Prophet getting
away to al -taaf

Searches for the
fourth stag

8 December first
week

The first and the two
election of al – aqapa

.the Prophet emigrant to
yathrab

Searches for the
fourth stag

9 second week
and third week

Islamic calling in the
glow city .exponent.

systematizations. charter
10 fourth week The holy war well -

known
Searches for the

fourth stag
11 January first

week
The Prophet letters to

the world kings
Searches for the

fourth stag

12 second week
and third week

Islamic deployment . the
fights out of island

13 fourth week Islamic action in Searches for the

University: :  Baghdad
College: Education for Women
Department: history

Stage: first class

Lecturer name: Balqees Eidan
Louis Al – Rubayci
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



Arabians life . the
caliphate .abu baker al -

sdeag

fourth stag

14
15
16

Half-year Break

17 February first
week

Half-year Break Searches for the
fourth stag

18 second week Half-year Break
19 third week The development of

caliphate
20 fourth week Firstly caliphate  act Searches for the

fourth stag
21 march first

week
The movements requite

.causes .development
Searches for the

fourth stag

22 second week
and third wee

Islamic Enfranchisement
wars in Iraq . al- forat
island.persia.azerbijan.

23 fourth week The opening of
sjastan.india .al-

sham.jerusalem.egypt

Searches for the
fourth stag

24 april first week The opening of
burqa.tripli

25 second week
and third wee

The pelf's system . pelf's
house. His surceases .al-

karaj.tribute .if teen
26 fourth week Alms.charity.al-

faaea.booty
Searches for the

fourth stag
27 may first week Arranging the life of

soldiers. make a
calendar of a migration.

Adding up al-Koran

Searches for the
fourth stag

28 second week The caliphate center
moving to Iraq. And the
attitude of al - kauaraj

29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:


