
جدول الدروس االسبوعي

بهجه علي محمداالسم
.Arab nation@yahoo.comالبريد االلكتروني

دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطياسم المادة
مقرر الفصل
يعالج المقرر تطور دراسة تاريخ الدولة الساسانية والتركيبة السكانية اهداف المادة

في ايران في القرنيين االول والثاني الميالدي أي قبل والنظم والحضارة
مجيئ الساسانيين للحكم ومن ثم هل ابقى الحكم الساساني على نظام 

، المالية، التنظيمات االجتماعية في العهد االشكاني، وعلى االدارة, الحكم
العالقة باالمبراطورية الرومانية، الدولة البيزنطية، الجزيرة العربية، 

.طلة، االرمنالهيا
اما بخصوص التاريخ البيزنطي والذي يعد امتدادا لتاريخ االمبراطورية 

والتي عاشت مايزيد على احد عشر قرنا ونصف من الزمان . الرومانية
تتميز بتاريخها السياسي والحضاري الذي يكاد يكون مستقال عما كان 

.عليه شرق االمبراطورية وغربها ابان العصور الوسطى
ذه الدراسة تهدف التعريف بتاريخ االمبراطورية البيزنطية الطويل فان ه

فضال عن ظهور القيائل الجرمانية وتأثيرها على االمبراطورية ودراسة 
مسألة بداية الصراع الديني وموقف االباطرة منه كذلك دراسة سياسة 

جستنيان الدخلية واصالحاته التي اشتهر بها في التاريخ والسيما وضعه 
).قوانين جستنيان(انين التي عرفت بأسمه للقو

كذلك يعالج المقرر كيفية ظهور االسالم  ومحاوالت العرب المسلمين من 
.محاوالتهم لفتح القسطنطينية تحرير اراضيهم ومن ثم 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

شراف والتقویم العلميجھاز اال
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الكتب المنهجية
دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي: كتاب
صالح عبد الهادي الحيدري.قحطان عبد الستار الحديثي، د.د: تأليف

المصادر الخارجية
طه باقر،تاريخ ايران / ارثر كرستنسن، ايران في عهد الساسانيين

ابراهيم احمد العدوي، / نورمان بينز، االمبراطورية البيزنطية/ القديم
.الدولة االسالمية وامبراطورية الروم

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
ليوميةا

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
ً٢٥-%١٠ً-%١٥

معلومات اضافية



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

-حدودھا-تسمیتھا- جغرافیة ایران١٣/١٠/٢٠١١
حالتھا االقتصادیة-مناخھا- اقالیمھا

--

اوضاع ایران التأریخیة قبل ٢١٠/١٠/٢٠١١
الساسانیین

--

--الدولة االخمینیة–الساللة المیدیة ٣١٧/١٠/٢٠١١
--ایران في العھد الفرثي ٤٢٤/١٠/٢٠١١
--قیام الدولة الساسانیة وتأسیسھا ٥٣١/١٠/٢٠١١
سقوط الدولة االشكانیة، العالقات ٦٧/١١/٢٠١١

تساع الدولةالعامة مع البیزنطین وا
--

عھد شابور -عھد االزدھار االول٧١٤/١١/٢٠١١
الثاني

--

اوضاع الدیانة المسیحیة والعالقة ٨٢١/١١/٢٠١١
مع البیزنطیین

--

عھد كسرى -فترة االزدھار االخیر٩٢٨/١١/٢٠١١
اصالحتھ ونشاطھ -انوشروان

السیاسي

--

-ینالعالقات مع العرب والبیزنطی١٠٥/١٢/٢٠١١
الحضر

--

الدولة الساسانیة في مراحل حكمھا ١١١٢/١٢/٢٠١١
االخیرة

--

حكم الملك یزدجرد وحركة التحریر ١٢١٩/١٢/٢٠١١
العربیة وسقوط الدولة الساسانیة

--

--التنظیمات االداریة والعسكریة١٣٢٦/١٢/٢٠١١
--التنظیمات االقتصادیة١٤٢/١/٢٠١٢
--كار والعقائد الدینیةاالف١٥٩/١/٢٠١٢
--عطلة نصف السنة١٦١٦/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
- دراسة في تسمیة االمبراطوریة١٧٣٠/١/٢٠١٢

التنظیمات االداریة لدقلدیانوس 
واثرھا في تقسیم االمبراطوریة

--

--بناء القسطنطینیة-قسطنطین الكبیر١٨٦/٢/٢٠١٢
ینیة المسیحیة واثرھا االنقسامات الد١٩١٣/٢/٢٠١٢

على االمبراطوریة
--

-السیاسة الخارجیة لجستنیان٢٠٢٠/٢/٢٠١٢
العالقات مع العرب والفرس

--

جمھوریة العراق
لعلميوزارة التعلیم العالي والبحث ا

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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تقییم لسیاسة –العالقات مع الوندال ٢١٢٧/٢/٢٠١٢
جستنیان الخارجیة

--

--السیاسة الداخلیة لجستنیان٢٢٥/٣/٢٠١٢
االفار -لفرسا(االخطار الخارجیة ٢٣١٢/٣/٢٠١٢

)والسالف والعرب
--

عالقات العرب مع االمبراطوریة ٢٤١٩/٣/٢٠١٢
البیزنطیة

--

--السیاسة الخارجیة–عصر االزدھار ٢٥٢٦/٣/٢٠١٢
--السیاسة الداخلیة٢٦٢/٤/٢٠١٢
--عصر االضطراب٢٧٩/٤/٢٠١٢
--حكم االسرة الكومینیة واالنجیلیة٢٨١٦/٤/٢٠١٢
استرداد -االمبراطوریة الالتینیة٢٩٢٣/٤/٢٠١٢

البیزنطیین القسطنطینیة
--

--حكم اسرة ال بالیلوج٣٠٣٠/٤/٢٠١٢
ظھور االتراك العثمانیین وسقوط ٣١٧/٥/٢٠١٢

القسطنطینیة
--

--النظام االداري والقضائي والتجارة٣٢١٤/٥/٢٠١٢
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Bahja ali Mohamed
E_mail Arab nation@yahoo.com
Title Studies of sasani and byzantia history
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective
Studies of sasani and byzantia history
    To study the history of the sasani state, and social structure
and civilization, before the sasani government. We study the
government, economiq,society of ashkani state, hechulis, and
the neleation ship with arab desert.

Course Description Type here courstion

Textbook
Studies of sasani and byzantia history,
Auther: dr.k.a.al-haedri

References 1- crestensin, iran in the sasani conquest.
2- Norman. B, the byzantian emperior
3- i.aladwi, Islamic state and romanic empire.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (15%) - As (10%) ---- As (25%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3/10/2011 Geographay of iran
2 10/10/2011 History of iran before

the sasani
3 17/10/2011 Meedia people, acamenia

state
4 24/10/2011 Iran in the furthi age
5 31/10/2011 Establishement of sasani

state.
6 7/11/2011 The end of the ashkani.
7 14/11/2011 The first development

age. Sabour 11
government.

8 21/11/2011 The releation ship
between chrisitian

religious and byzantian.
9 28/11/2011 The last develeopmant,

government, kesria.
10 5/12/2011 The releation ship

between arab and
byzantia.

11 12/12/2011 The last government of
sasani state.

12 19/12/2011 Yazdchard government,
and Islamic conquests,
and the end of sasani

empier.
13 26/12/2011 The military strure.
14 2/1/2012 The economic structure.
15 9/1/2012 The religious

movements.
16 16/1/2012 Summer holiday.

Half-year Break
17 30/1/2012 Study of the name of

ebpire.
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Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



18 6/2/2012 The big gustanrtion,
bulding of byzantic.

19 13/2/2012 The problems of
Christian religious and

its effects on the empire.
20 20/2/2012 The external political of

gestanian.
21 27/2/2012 The releation ship with

windal
22 5/3/2012 The internal political for

gestanian.
23 12/3/2012 External towns

(Persia,avar,solav,arab)
24 19/3/2012 The releation ship

between arab and
byzantian empier.

25 26/3/2012 The development age.
26 2/4/2012 The internal political.
27 9/4/2012 The failiry age.
28 16/4/2012 The government of

konemia and argelian
family.

29 23/4/2012 Latian empire.
30 30/4/2012 The bailetoy

government.
31 7/5/2012 The appearance of

authmani-turkish.
32 14/5/2012 The trading and

judgment system.
Instructor Signature: Dean Signature:


