
جدول الدروس االسبوعي

جاسم محمد هذال االسم
com.yahoo@algobory_Jasimالبريد االلكتروني

تاريخ العرب قبل االسالم اسم المادة
سنويمقرر الفصل
سواء كان في اليمن , قبل االسالم معرفة الطالبات بتاريخ الدول العربيةاهداف المادة

او في العراق او في بالد الشام او مدن الحجاز 
) الدولة المعينية والدولة القتبانية والدولة السبأية ( تاريخ دول اليمن التفاصيل االساسية للمادة

) ودولة تدمر , دولة الغساسنة ( اضافة الى دول بالد الشام 
) اذرة ودولة الحضر دولة المن( ودول العراق 

للدكتور رشيد عبد اهللا الجميلي , تاريخ العرب قبل االسالم  الكتب المنهجية

المصادر الخارجية
الوسيط في تاريخ العرب قبل االسالم للدكتور هاشم يحيى المالح -١
المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم  للدكتور جواد العلي -٢
مصر/ م   للدكتور سعد زغلول في تاريخ العرب قبل االسال-٣

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%١٥االول 
%١٥الثاني 

--
--

١٠%
١٠%

-
-

٥٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

د بغدا:الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

التاریخ :القســم 
االولى :المرحلة 

جاسم محمد ھذال :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتمیةالمادة العلالمادة النظریةالتاریخاال

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

مصادر تاریخ العرب قبل ٧/١٢--١١٥/١٢
جغرافیة شبھ --االسالم 

الجزیرة العربیة
عصر ما قبل االسالم ١٤/١٢--١٢١٢/١٢
الحیاة السیاسیة في الجزیرة ٢١/١٢--١٣١٩/١٢

العربیة
-دول الیمن -- الفصل االول ٢٨/١٢--١٤٢٦/١٢

-الدولة المعینیة  
مملكة اوسان٤/١--١٥٢/١/٢٠١٢
الدولة القتبانیة  ١٦٩/١

عطلة نصف السنة
دولة حضر موت١٧٢٥/١
الدولة السبأیة ١/٢-١٨٣٠/١
الدولة الحمیریة ٨/٢-- ١٩٦/٢
الكورس االول امتحان ١٥/٢--٢٠١٣/٢
دول بالد ----الفصل الثاني  ٢٢/٢--٢١٢٠/٢

دولة االنباط–الشام 
دولة تدمر---دولة لحیان٢٩/٢--٢٢٢٧/٢
دولة الغساسنة٧/٣-- ٢٣٥/٣
دولة الحضر–دول العراق ١٤/٣--٢٤١٢/٣
دولة المناذرة ٢١/٣–٢٥١٩/٣
مملكة كندة –از دول الحج٢٨/٣—٢٦٢٦/٣

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

العلميجھاز االشراف والتقویم 

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

التاریخ :اسم القســم 
-صباحي ومسائي –االولى :المرحلة 

جاسم محمد ھذال :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس :اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



امتحان الكورس الثاني ٤/٤—٢٧٢/٤
مكة واھمیة –الفصل الثالث ١١/٤—٢٨٩/٤

---مركزھا الدیني واالقتصادي
مدن یثرب والطائف

الحیاة االجتماعیة عند العرب ١٨/٤—٢٩١٦/٤
--مكانة المراة -- قبل االسالم  

الكرم –صفات العرب -
عفةوالشجاعة والوفاء وال

الحیاة الدینیة عند العرب ٢٥/٤—٣٠٢٣/٤
العرب ودورھم في التجارة ٢/٥—٣١٣٠/٤

الدولیة 
صالت العرب الحضاریة مع ٩/٥---٣٢٧/٥

االمم االخرى 

عامر محمد علي . د :توقیع العمید جاسم محمد ھذال. م :األستاذتوقیع 



جدول الدروس االسبوعي

جاسم محمد هذال االسم
com.yahoo@algobory_Jasimالبريد االلكتروني

الدولة العربية االسالمية تاريخ اسم المادة
سنويمقرر الفصل
االسالمية خصوصا في عصر ما ات بتاريخ الدول العربية معرفة الطالباهداف المادة

قبل االسالم وعصر الرسالة والخالفة الراشدة 
, الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للدول العربية قبل االسالم التفاصيل االساسية للمادة

ومبعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ونشر الدين االسالمي والغزوات 
رك والتنظيمات االدارية في المدينة اضافة الى عصر الخالفة والمعا

الراشدة في عهد الخلفاء ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن ابي طالب رضي اهللا عنهم اجمعين 

للدكتور رشيد عبد اهللا الجميلي , الدولة العربية االسالمية تاريخ الكتب المنهجية

لخارجيةالمصادر ا
سيرة ابن هشام -١
تاريخ الطبري  -٢

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%١٥االول 
%١٥الثاني 

--
--

١٠%
١٠%

-
-

٥٠%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

التاریخ :القســم 
مسائي قسم الجغرافیة –الثانیة :المرحلة 

جاسم محمد ھذال :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس:العلمي اللقب

ماجستیر :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات :مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةیةالمادة النظرالتاریخاال

مصادر تاریخ العرب قبل ١٥/١٠/٢٠١١
--االسالم

جغرافیة شبھ الجزیرة العربیة٢١٢/١٠
عصر ما قبل االسالم٣١٩/١٠
الحیاة السیاسیة في الجزیرة ٤٢٦/١٠

العربیة
-الدولة المعینیة  -ادول الیمن ٥٢/١١
الدولة القتبانیة٦٩/١١
دولة االنباط–دول بالد الشام ٧١٦/١١
دولة المناذرة–دول العراق ٨٢٣/١١
تكملة دولة المناذرة ٩٣٠/١١

مدن الحجاز ١٠٧/١٢
مكة ١١١٤/١٢
الحیاة االجتماعیة في مكة ١٢٢١/١٢
الحیاة االقتصادیة في مكة ١٣٢٨/١٢
ة االجتماعیة في الحیا-- یثرب١٤٤/١/٢٠١٢

یثرب
امتحان كورس االول١٥٩/١
١٦

عطلة نصف السنة
الطائف١٧٢٥/١
مولد الرسول محمد صلى هللا ١٨١/٢

- علیھ وسلم وحیاتھ قبل البعثة 
نزول الوحي على النبي -

مراحل الدعوة االسالمیة١٩٨/٢
–الھجرة الى الحبشة ٢٠١٥/٢

م الحزنعا–المقاطعة 
نشر االسالم في المناطق ٢١٢٢/٢

االسراء والمعراج –المجاورة 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
ت التربیة للبنا:الكلیة 

التاریخ  :اسم القســم 
قسم الجغرافیة / الثانیة مسائي :المرحلة 

جاسم محمد ھذال :اسم المحاضر الثالثي 
مدرس :اللقب العلمي 

ماجستیر :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات  :مكان العمل  



–بیعة العقبة –
الرسول في -الھجرة الى یثرب٢٢٢٩/٢

المدینة المنورة
تنظیمات الرسول في المدینة –٢٣٧/٣

بناء المسجد و المؤاخاة –
والصحیفة

تشریع –الجھاد في سبیل هللا ٢٤١٤/٣
د و الغزوات والسرایاالجھا

صلح الحدیبیة رسل النبي الى ٢٥٢١/٣
الملوك واالمراء

غزوة خیبر ومؤتة وفتح مكة٢٦٢٨/٣
غزوة حنین وغزوة تبوك ٢٧٤/٤

وعام الوفود وحجة الوداع 
ومرض الرسول ووفاتھ 

–عصر الخلفاء الراشدین ٢٨١١/٤
الخلیفة االول ابو –الخالفة 

یق رضي هللا عنھ بكر الصد
الخلیفة عمر بن الخطاب رضي ٢٩١٨/٤

هللا عنھ 
الخلیفة عثمان بن عفان ري ٣٠٢٥/٤

هللا عنھ
الخلیفة علي بن ابي طالب ٣١٢/٥

علیھ السالم 
امتاحن الكورس الثاني ٣٢٩/٥

عامر محمد علي . د :توقیع العمید جاسم محمد ھذال. م : توقیع األستاذ 



Course Weekly Outline
Course Instructor Jasim Mohammad Hathal
E_mail Jasim_algobory@yahoo.
Title History of the Arabs before Islam
Course Coordinator Yearly

Course Objective
Knowledge of students on the pre-Islamic Arab countries,
whether in Yemen or in Iraq or in the cities of the Levant or the
Hijaz

Course Description
Date of Yemen states (the state rhomboid and the state and the
state Alqtabanih Sboah)
In addition to the countries of the Levant (Ghassanid state, and
the State of Palmyra)
And the countries of Iraq (and the State of the State of
Manathira urban)

Textbook
History of the Arabs before Islam, by Dr. Rashid Abdullah
Jumaili

References
1 - the mediator in the history of the Arabs before Islam, Dr.
Hashim Yahya Navigator
2 - detailed in the history of the Arabs before Islam, Dr. Jawad
Al-Ali
3 - in the history of the Arabs before Islam, Dr. Saad Zaghloul /
Egypt

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment
Course 1 15%
course 2 15%

-----
-------

 (10%)
10%

------
----

50

University: : Baghdad
College: Education for Girls
Department: history
Stage: : first - morning and
evening -
Lecturer name: Jasim
Mohammad Hathal
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work: College of
Education for Girls

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 12.5 -- 12.7 Sources History of the Arabs
before Islam - Geography of the

Arabian Peninsula
11 12.5 -- 12.7 Sources History of the Arabs

before Islam - Geography of the
Arabian Peninsula

12 12.12 -- 12.14 before the era of Islam
13 12.19 -- 12.21 in the political life of the Arabian

Peninsula
14 12.26 -- 12.28 the first chapter - States Yemen -

Country rhomboid
15 2/1/2012-- 4/1 Kingdom Osan
16 9/1 State Alqtabanih

Half-year Break

17 25/1 was attended by the State of death
18 01.30 -- 02.01 Location Sboah
19 2.6 -- 2.8 State Ahumairia
20 2.13 -- 2.15 the first course exam
21 2.20 -2.22  Chapter II states the Levant -

State of the Nabataeans
22 2.27 -- 2.29  State of  LoHayyan --- Palmyra

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: history
Stage: first - morning and
evening
Lecturer name: Jasim
Mohammad Hathal
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work College of
Education for Girls:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



23 3.5 -- 3.7 state Ghassanid
24 3.12 -- 3.14 countries, Iraq - The State of the

HADAR
25 3.19 -- 3.21 state Manathira
26 3.26 -- 3.28 states Hejaz - Kingdom of Kinda

27 4.2 -- 4.4 second course exam
28 4.9 -- 4.11 Chapter III - Mecca and the

importance of religious and
economic center --- cities of

Yathrib and Taif
29 4.16 -- 4.18 of social life among the Arabs

before Islam - The status of
women --- Recipes Forum -

generosity, courage, loyalty, and
chastity

30 4.23 --- 4.25 of religious life among the Arabs
31 04.30 --- 05.02 Arabs and their role in

international trade
32 7/5---9/5 Arab cultural links with other

nations

Instructor Signature: L. jasim mohammad Dean Signature: Amer Mohammad Ali



Course Weekly Outline

Course Instructor Jasim Mohammad Hathal
E_mail Jasim_algobory@yahoo.
Title The history of the Arab-Islamic
Course Coordinator Yearly

Course Objective
Knowledge of students on the Islamic Arab countries,
especially in the era before Islam, and the era of the letter and
the caliphate

Course Description
Political, social and economic development of Arab countries
before Islam, and the source of the Prophet peace be upon him
and the dissemination of the Islamic religion, invasions, battles
and administrative organization in the city in addition to the
age of caliphate in the era of the caliphs Abu Bakr and Umar
ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan and Alis Ben Abi Taleb, may
Allah be pleased with them all

Textbook
The history of the Arab-Islamic, by Dr. Rashid Abdullah
Jumaili

References
1 - biography of Ibn Hisham
2 - Date of Tabari
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment
Course 1 15%
course 2 15%

-----
-------

 (10%)
10%

------
----

50

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: history
Stage: Second Evening /
Department of Geography
Lecturer name: Jasim
Mohammad Hathal
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work College of
Education for Girls:

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education

   & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab.

Experiment
Assignments

Notes

1 5/10/2011 - Sources History of the Arabs
before Islam

2 12/10 Geography of the Arabian
Peninsula

3 19/10 before the era of Islam
4 26/10 political life in the Arabian

Peninsula
5 2/11 Adoul Yemen - Country

rhomboid -
6 9/11 state Alqtabanih
7 16/11 countries of the Levant - State of

the Nabataeans
8 23/11 countries, Iraq - The State of

Manathira
9 30/11 supplement state Manathira

10 7/12 cities of the Hijaz
11 14/12 Mecca
12 21/12 social life in Mecca
13 28/12 economic life in Mecca
14 4/1/2012 Yathrib- Social life in Yathrib

Mid-year holiday
15 9/1 exam course first

16

Half-year Break

17 25/1 Taif
18 1/2 the birth of the Prophet

Muhammad peace be upon him
and his life before the mission -

the revelation to the Prophet

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: history
Stage: Second Evening /
Department of Geography
Lecturer name: Jasim
Mohammad Hathal
Academic Status: Lecturer
Qualification: Master
Place of work College of
Education for Girls:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



19 8/2 stages of the Islamic Dawa
20 15/2 to migrate to Abyssinia - the

province - in grief
21 22/2 spread Islam in the vicinity -

Flowers - the nature of the Aqaba
22 29/2 to migrate to Yathrib - the

Prophet in Medina
23 7/3 Apostle organizations in the city -

building the mosque, and
fraternity and the newspaper

24 14/3 Jihad for the sake of Allah - Jihad
and invasions legislation and

company
25 21/3 Khudaibiya messengers of the

Prophet to kings and princes
26 28/3 and the Battle of Khaibar and the

conquest of Makkah, Mutah
27 4/4 Battle of nostalgia and the Battle

of Tabuk, the delegations and the
Farewell Pilgrimage and disease

and death of the Prophet
28 11/4 the age of the Caliphs - the

caliphate - the first Caliph Abu
Bakr, may Allah be pleased with

him
29 18/4 Caliph Omar ibn al-Khattab may

Allah be pleased with him
30 25/4 Caliph Uthman ibn Affan

irrigation with him
31 2/5 Caliph Ali bin Abi Talib (AS)
32 9/5 second chorus Amtahan

Instructor Signature: L. jasim mohammad Dean Signature: Amer Mohammad Ali


