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)العصور المتأخره(التاريخ العباسي اسم المادة
)سنوي(.التاريخ السياسي للدوله العباسيهمقرر الفصل
ف على تاريخ العرب ان الهدف من تدريس هذه الماده هو التعراهداف المادة

وما آلت اليه ,المسلمين خالل حقبه العصور المتاخره من الدوله العباسيه
.هـ ٦٥٦ظروف سقوط الدوله على يد المغول عام 

:المحور االولالتفاصيل االساسية للمادة
.اصولهم ومواطنهم في بالد الديلم,آل بويه: اوال
.تعاظم نفوذهم في فارس والعراق:ثانيا
.جهود الخلفاء العباسيين في مواجهة التسلط البويهي:اثالث

.دور العيارون والشطار في مواجهة التسلط البويهي: رابعا
:المحور الثاني

.التسلط السلجوقي وموقف الخالفه العباسيه منه: اوال
.ملك شاه,الب ارسالن ,طغربك : السالطين العظام :ثانيا
.لط السلجوقيجهود الخلفاء في مقارعه التس: ثالثا
الناصر لدين اهللا ونظام ,دور الشعب في مواجهة التسلط السلجوقي: رابعا

.الفتوه
: المحور الثالث

.الحمالت الصليبيه: اوال
.تحرير القدس,معركه حطين,ظهور صالح الدين االيوبي :ثانيا

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیھ للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
ھالرابع:المرحلة 

خولھ عیسى صالح.د.أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

الدكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم التاریخ/كلیھ التربیھ للبنات:مكان العمل  



المغول: المحور الرابع
.الغزو المغولي : اوال
.امل الممهده لذلكدخول المغول بغداد والعو: ثانيا
.ة الى مصر والتصدي لهم في عين جالوتاوصول الغز: ثالثا

الكتب المنهجية
.تاريخ الدوله العربيه االسالميه في العصر العباسي 

تاليف مجموعه من اساتذه جامعه الموصل 

المصادر الخارجية
.العصور العباسيه المتاخره للدكتور عبد العزيز الدوري :اوال

.الدوله العباسيه في العصور المتاخره للدكتور فاروق عمر فوزي:انياث

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠-%١٥-%٣٥%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمعلومات اضافية
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االسبوعي
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المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

موطنھم,اصلھم,آل بویھالتاریخ العباسي عصور متاخره١٥/١٠/٢٠١١
دخولھم في خدمھ القاده٢
تعاظم نفوذھم في فارس ٣

والعراق
موقف الخلفاءالعباسییم ٤

من التسلط البویھي
المقاومھ الشعبیھ في ٥١/١١/٢٠١١

مواجھة التسلط البویھي
عید االضحى٦
العیارون والشطار٧
اختبارات٨
موطنھم,اصلھم,السالجقھ٩١/١٢/٢٠١١

زحفھم على العراق ١٠
وانھاء التسلط البویھي

طغرل بك وقیام السلطنھ ١١
السلجوقیھ

السلطان الب ١٢
سلطان ملك ال,ارسالن

شاه
عالقھ الخلفاء العباسیون ١٣٢/١/٢٠١٢

بالسالطین السالجقھ
عالقھ الخلفاء العباسیون ١٤

بالسالطین السالجقھ
جھود الخلیفھ المقتدي ١٥

ضد التسلط السلجوقي
١٦=

عطلة نصف السنة
١٧١١/١/٢٠١٢-

٢٥/١/٢٠١٢
١٨
هللا ونظام الناصر لدین١٩٢٥/١/٢٠١٢

الفتوه
الدوافع,الحروب الصلیبیھ٢٠
الحمالت الصلیبیھ٢١
٢٢=

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي
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قیام الممالك في بالد ٢٣
الشام

اختبارات٢٤
شھر اذار لغایة ٢٥

١٥/٤/٢٠١٢
فترة التطبیقات

االتابكیات ٢٦١٥/٤/٢٠١٢
صالح الدین االیوبي ٢٧

وتحریر القدس
غول الم٢٨

بدایات ,موطنھم,اصلھم,
االجتیاح المغولي

اختبارات٢٩١/٥/٢٠١٢
دخول المغول بغداد٣٠
الخراب العام وانھیار ٣١

حاضره الخالفھ العباسیھ
ى  وصول المغول ال٣٢

مصر والتصدي لھم في 
عین جالوت

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 
خولھ عیسى صالح.د.أ



Course Weekly Outline

Course Instructor P.Dr.Khawla Issa Saleh
E_mail rukaya87@yahoo.com
Title Abbasid History (later times).
Course Coordinator Political history of the Abbasid Empire. (Annual)

Course Objective The aim of this teaching article is to identify the history of Arabs and
Muslims during the era of later times of the Abbasids, and the results
of the fall of the circumstances at the hands of the Mongols in 656 H.

Course Description Axis I:
First: The Buaihes, their origins and their place in the country
Daylam.
Second, the growing influence in Persia and Iraq.
Third, the efforts of the Abbasid caliphs in the face of
authoritarianism Albuehi.
Fourthly: the role of Yaron and Alctar in the face of authoritarianism
Albuehi.
The second axis:
First: the Seljuk domination and the position of the Abbasid Caliphate
of it.
Second: The greatest Sultans: Tgrlbak, Alp Arslan, Malik Shah.
Third, the efforts of the caliphs in fighting the Seljuk domination.
Fourth: The role of the people in the face of the Seljuk domination,
Nasser al-Din Allah and Al fitua system.
The third axis:
First: the Crusades.
Second, the emergence of Saladin, the Battle of Hattin, the liberation
of Quds.
Theme IV: Mongols
First: the Mongol invasion.
Second: Log In Baghdad, the Mongols and the factors leading up to
it.
Third, access the invaders to Egypt and to address them in (Eain
Jaloot).

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

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research



Textbook History of the Arab Islamic state in the Abbasid period.
Ed a group of university professors Mosul

References First: the Abbasid Late Dr. Abdul Aziz al-Douri.
Second, the Abbasid state in later times to Dr. Farouk Omar Fawzi.
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) ----- As (15%) ---- As (50%)

General Notes

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



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 5/10/2011 Al Buaih, their origin,
their home

2 Entering service in
the Leader's

3 Growing influence in
Persia and Iraq

4 Alkhalafaoualabasiem
position of

domination Albuehi
5 1/11/2011 Popular Resistance in

the face of
authoritarianism

Albuehi
6 Eid al-Adha
7 AL Ayaron and

Alshutar
8 Tests
9 1/12/2011 Seljuks, their origin,

their home
10 Their advance on Iraq

and end the
domination Albuehi

11 Tgril Bk and the
Seljuk Sultanate

12 Sultan Alp Arslan,
Sultan Malik Shah

13 2/1/2012 Relationship
Abbasids caliphs
Balslatin Seljuks

14 Relationship
Abbasids caliphs with

Sultans Seljuks
15 Efforts against the

caliph Almguetda
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Seljuk domination
16 Efforts against the

caliph Almguetda
Seljuk domination

Half-year Break
17 11/1/2012-

25/1/2012
18
19 25/1/2012 Nasser al-Din Allah

and the system of Al
fitua

20 Crusades, motives
21 Crusades
22 =
23 The kingdoms in

Syria and Palestine
24 Tests
25 March, up to

15/4/2012
The

applications
26 15/4/2012 Alatopkyat
27 Saladin and the

liberation of Quds
28 Mongols, their origin,

their homeland, the
beginnings of the
Mongol invasion

29 1/5/2012 Tests
30 Log In Baghdad, the

Mongols
31 Ruin and the collapse

of the present year of
the Abbasid Caliphate

32 The arrival of the
Mongols to Egypt and

to address them in
Eain Jaloot)

Instructor Signature: P.Dr.Khawla Issa Saleh Dean Signature:


