
األسبوعيجدول الدروس 

خضر عبد الرضا جاسم االسم
البريد االلكتروني

اإلسالميةتاريخ الحضارة العربية دراسات في اسم المادة
سنويمقرر الفصل

اإلداريةنتناول مادة النظم والتي نوضح فيها النظم األولفي الكورس المادةأهداف
باختالف عصورهااإلسالميةبية واالقتصادية للدولة العر

والكورس الثاني أي بعد نصف السنة نتناول مادة الفكر وفيها نبين 
وما اتسم به من سمات وتطورات اإلسالمطبيعة الفكر العربي قبل وبعد 

عموما برافٍد فكري متميزاإلسالميةرفدت الحضارة العربية 
اإلسالميةمادة النظم تضم مفردات عدة هي التعريف بالحضارة العربية للمادةاألساسيةالتفاصيل 

من أوما طراإلسالموبعد اإلسالمودراسة طبيعة المجتمع العربي قبل 
وتناول موضوع اإلسالممستجدات على فئات المجتمع بعد ظهور 

بدءا سالميةاإلوالتطورات التي شهدها عبر العصور اإلسالميةالخالفة 
هذه وأهميةوالعباسي ونظام الوزارة األمويمن العصر الراشدي ثم 

اإلسالميةمن تقلبات عبر العصور ومشاهدتهالمؤسسة وتاريخ ظهورها 
الدواوين وتطورها التاريخي ومؤسسة ونشأةونظام الحجابة والكتابة 

والحرف ، والضرائب واألصنافومصروفاته إيراداتهبيت المال 
بالحياة االقتصادية من زراعة قوما يتعلتمثلة بالجزية والخراج  الم

منها القضاء والنظر في المظالم اإلداريةوصناعة وتجارة والنظم 
طبيعة الفكر مادة الكورس الثاني الفكر فتضم أماوالنظام القضائي 

الفكر إلىاإلسالمأضافهوما اإلسالموبعد ظهور اإلسالمالعربي قبل 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
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ل األساسية للمادةالتفاصي
المتمثلة بالمدن التي شهدت ظهور ومراكز الحركة الفكريةالعربي 

اإلسالميتيارات فكرية لمختلف العلوم وتناول ظهور المدارس بالتاريخ 
ة كالفقه الدينيالعلوم أيضاوالحديث عنها وعن نشاطها الفكري ونتناول 

كالتاريخ والجغرافية اإلنسانيةنتناول العلوم والحديث وعلوم القران و
ودور كالطب والفلك والرياضياتالعلمية الصرفةالعلوم وسفةوالفل

العلماء المسلمين وإسهاماتهم بالحضارة العربية وكذلك العلماء من غير 
بدور كبير في ترجمة مختلف العلوم من اللغات أسهمواالذين المسلمين

ودوافع ونتائج الترجمة ونتناول أسبابالعدة للغة العربية مع توضيح 
اإلسالميالفكري ونتناول اثر الفكر العربي وأثرهاالفكر الشرقي مدارس 
أورباإلىاإلسالميةأي كيفية انتقال الحضارة العربية األوربيبالفكر 

.الطرق التي مهدت لهذا  االنتقالأووالسبل 

الكتب المنهجية
الدكتور /للمؤلفيناإلسالميةكتاب دراسات في تاريخ الحضارة العربية 

دكسن والدكتور خاشع المعاضيدي والدكتور عبدالرزاق األميرعبد
االنباري

المصادر الخارجية
للدكتور فاروق اإلسالميةدراسات في تاريخ الحضارة العربية كتاب 

للمؤلف صبحي الصالحاإلسالميةوكتاب النظم / عمر فوزي 
وكتاب النظم اإلسالمية للمؤلف عبد العزيز الدوري

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

الفصلتقديرات
%٤٠-%١٠مثال اليوجد%٤٠

إضافيةمعلومات 
في الكورسين تكليف الطالبات بعمل تقارير عن المواضيع التي تم تناولها 



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالنظریةالمادةالتاریخاال

التعریف بالحضارة العربیة ٦/١٠---- ١٤/١٠
/ةاإلسالمی

عناصر المجتمع قبل اإلسالم 
ات المجتمع بعد اإلسالمفئ١٣/١٠---- ٢١١/١٠

مؤسسة الخالفة بالعصر الراشدي٢٠/١٠---- ٣١٨/١٠
الخالفة بالعصر األموي٢٧/١٠------ ٤٢٥/١٠

الخالفة بالعصر العباسي٣/١٠---- ٥١/١١

الحجابة / مؤسسة الوزارة١٧/١١---- ٦١٥/١١
والكتابة

أجراء امتحان للطالبات٢٤/١١---- ٧٢٢/١١
امتحان للطالباتإجراء

أسلوب المعامالت والنقود١/١٢---- ٨٢٩/١١

الجزیة والخراج٩٥/١٢
األصناف والحرف١٥/١٢--- ١٠١٣/١٢
بیت المال١١١٩/١٢
عوامل االزدھار االقتصادي في١٢٢٠/١٢

العصر الوسیط
النظام القضائي١٣٢٢/١٢
الشرطة/ الحسبة/النظر بالمظالم١٤٢٦/١٢
الدواوین٢٩/١٢--- ١٥٢٧/١٢
امتحان للطالباتإجراءامتحان للطالباتإجراء٥/١---- ١٦٣/١

عطلة نصف السنة

الفكر العربي قبل اإلسالم٢/٢--- ١٧٣١/١
سمات الفكر العربي بعد ظھور ٩/٢--- ١٨٧/٢

اإلسالم

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:كلیة ال
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ومسائيصباحي / الثالثة :المرحلة 
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دكتوراه:المؤھل العلمي 
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مراكز الحركة الفكریة١٦/٢—١٩١٤/٢

علوم القران الكریمالدینیة العلوم ٢٣/٢--- ٢٠٢١/٢

علم الحدیث١/٣--- ٢١٢٨/٢
علم الفقھ والمدارس الفقھیة٨/٣--- ٢٢٦/٣
تاریخاإلنسانیة  الالعلوم ١٥/٣--- ٢٣١٣/٣
الجغرافیة والفلسفة٢٢/٣--- ٢٤٢٠/٣
العلماء المسلمینأشھر٢٩/٣--- ٢٥٢٧/٣
امتحان الطالباتامتحان الطالبات٥/٤--- ٢٦٣/٤
ل مراكز الترجمة قب/ حركة الترجمة١٢/٤--- ٢٧١٠/٤

اإلسالم
اإلسالمالترجمة في ١٩/٤--- ٢٨١٧/٤
على اإلسالمیةاثر الحضارة العربیة ٢٦/٤--- ٢٩٢٤/٤

أوربا
على اإلسالمیةاثر الحضارة العربیة ٨/٥--- ٣٠٣/٥

أوربا
طرق البحث العلمي والمنھج ١٥/٥--- ٣١١٠/٥

التجریبي
امتحان الطالباتامتحان الطالبات٣٢١٧/٥

:توقیع العمید :األستاذتوقیع 



Course Weekly Outline

Course Instructor Wasan huossien mhemeed
E_mail Hic7737@yahoo.com
Title Studies in the history of Arab-Islamic civilization
Course Coordinator And systems of thought

Course Objective We take the first course in material systems, which make clear the
economic and administrative systems of the Arab-Islamic state in
different eras
The chorus after the second half we take material of thought, which
show the nature of the Arab Thought before and after Islam, and was
characterized by its attributes and the developments of the Arab-
Islamic civilization Rphit generally Praved distinct intellectual

Course Description
Material systems include vocabulary several are defined civilization,
the Arab-Islamic and study the nature of Arab society before Islam
and after Islam, and any changes of updates to community groups
after the emergence of Islam and address the issue of the Islamic
caliphate and developments in cross-Islamic eras ranging from the
age Rashidi then the Umayyad and Abbasid periods and the system
of the ministry and the importance of this institution and the date of
its appearance and view it from the vagaries through the ages the
Islamic system and janitorial and writing and the rise of bureaucracy
and its historical development and the Foundation treasury revenues
and expenditures, items and crafts, and taxes of Baldzeh and
abscess and related economic life of agriculture and industry, trade
and administrative systems, including the judiciary and the
consideration of the Ombudsman and the judicial system The article
chorus second thought Vtdm the nature of the Arab Thought before
Islam and after the advent of Islam and Submitted by Islam to the
Arab Thought centers and the intellectual movement of cities, which

University: Baghdad

College: Education for Girls

Department: History

Stage: The third
Lecturer name: kheder abd
alredaa
Academic Status:
Qualification: Doctorate
Place of work: College of Education
/ Department of History

Republic of Iraq
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saw the emergence of currents of thought of the various sciences
and address the emergence of schools, Islamic history and talk
about it and its intellectual and also address the religious sciences
Calfgah and modern science and the Koran and we take the
humanities such as history, geography and philosophy and science
scientific Pure such as medicine, astronomy, mathematics and the
role of Muslim scholars and their contributions to Arab civilization,
as well as scientists from non-Muslims who have contributed a
significant role in the translation of various sciences of the
languages of many of the Arabic language to clarify the causes and
motives and the results of translation, we take schools of thought
the East and the impact of intellectual and address the impact of
thought, the Arab-Islamic thought, the European any How to move
the Arab-Islamic civilization to Europe and the ways or methods that
paved the way for this transition.

Textbook Book Studies in the history of Arab-Islamic civilization to the authors
/ Dr. Abdul Amir and Dr. Dquisn Almaadida humbled and Dr. Abdul
Razak Anbari

References Book Studies in the history of Arab-Islamic civilization by Dr. Farouk
Omar Fawzi / Islamic regimes and the book of the author Subhi Saleh
And systems of the Islamic book of the author Abdul Aziz al-Douri

Term
Tests

Laboratory Quizzes Project Final
ExamCourse Assessment

(40%) As (10%) ---- (40%)

General Notes
Assigning students work reports on the topics that are addressed in
the Alchorsin



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 4/10 ---- 6/10 Arab-Islamic civilization
definition /

Elements of society
before Islam

2 11/10----13/10
Segments of society after

Islam
3 18/10----20/10 Foundation Caliphate era

Rashidi

4 25/10------27/10
Umayyad Caliphate era...

5 1/11---- 3/10 Abbasid Caliphate era

6 15/11----17/11 Foundation Ministry /
janitorial and write

7 22/11----24/11 Examinations for ا
students

8 29/11----1/12 Transactions and cash

9 5/12 Tribute and abscess
10 13/12 ---15/12 Items and crafts

11 19/12 House money

12 20/12 Factors in economic
prosperity

The Middle Ages

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: History
Stage: The third /Morning
name: kheder abd alreda
Academic Status:
Qualification: Doctorate
Place of work: College of Education /
Department of History

Republic of Iraq
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13 22/12 The judicial system
14 26/12 Of grievances / Holland /

Police

15 27/12---29/12 Bureaucracy

16 3/1----5/1 An exam for students

Half-year Break
17 31/1---2/2 Pre-Islamic Arab Thought

18 7/2---9/2 Features of the Arab
Thought after the advent

of Islam

19 2/14 -- 2./16 Centers of the intellectual
movement

20 21/2---23/2 Science Religious
Science Quran

21 28/2--- 1/3 Modern science

22 6/3---8/3 Science and schools of
law, jurisprudence

23 13/3---15/3 Humanities History

24 20/3---22/3 Geography, philosophy

25 27/3---29/3 Months of Muslim
Scholars

26 3/4---5/4 Exam students

27 10/4---12/4 Translation / Translation
centers before Islam

28 17/4---19/4 Translation in Islam

29 24/4---26/4 After the Arab-Islamic
civilization on Europe

30 3/5---8/5 After the Arab-Islamic
civilization on Europe

31 10/5---15/5 Methods of scientific
research and



experimental method

32 17/5 Exam students

Instructor Signature: Dean Signature:


