
جدول الدروس االسبوعي

عباس عبد الستارعبد القادر محمد الزهاوياالسم
البريد االلكتروني

تاريخ الدولة العربية في العصر العباسياسم المادة
مقرر الفصل
خالل حقبة االنقسام والخضوع اإلسالميالعالم العربي أوضاعبيان اهداف المادة

السياسيةواألحوال,اقبة ومقاومة المسلمين لهالالحتالالت المتع
.واالجتماعية للمنطقة

األجنبياالحتالل إباناإلسالميةتناول تاريخ الدولة العربية التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
االسالميه في العصر العباسيالعربيةتارخ الدوله ,الجرمود

المتأخرةاالسالميه في العصور ةالعربيألدولهتاريخ ,رشيد الجميلي

المصادر الخارجية
تاريخ الدولة العربيه في العصور المتأخرة,عبد العزيز الدوري

الصليبيةتاريخ الحروب ,رانسيمان
تاريخ المغول,الصياد
تاريخ المغول,العريني

جامع التواريخ,رشيد الدين 
االمتحانات المختبرالفصل الدراسي

اليومية
االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
للبناتتربیة ال:یة الكل

التاریخ:القســم 
الرابعةالمرحلة 

:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
للبنات كلیة التربیة :مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

موطنھم ,أصلھم,آل بویة١
دخولھ في خدمة أمراء المشرق ٢

ایران,اإلسالمي
دخولھم بغداد وعالقة أمرائھم ٣

بالخالفة العباسیة
العیارون٤
السالجقة ومناطق ظھورھم ٥

وسیطرتھم على المشرق اإلسالمي
الخالفة العباسیة عھد السیطرة ٦

السلجوقیة
مدة حكم السالطین العظام طغرل ٧

ملكشاة,الب ارسالن,بك
السالجقةمدة الصراع بین األمراء ٨
انطالق الحمالت الصلیبیة وتأسیس ٩

اإلمارات الصلیبیة في بالد الشام
الحملة الصلیبیة االولى١٠
االتابكیات ومقاومة الغزو الصلیبي١١
عماد الدین زنكي١٢
نور الدین زنكي١٣
الحملة الصلیبیة الثانیة١٤
حطین صالح الدین األیوبي معركة١٥

وتحریر القدس
الحملة الصلیبیة الثالثة١٦

عطلة نصف السنة
الحملة الصلیبیة الرابعة١٧
الحملة الصلیبیة الخامسة١٨
الحملة الصلیبیة السابعة١٩
الحملة الصلیبیة الثامنة٢٠
أوضاع العالم اإلسالمي     قبیل ٢١

الغزو المغولي
ع المملوكي األیوبي وسیطرة الصرا٢٢

الممالیك على مصر
نشوء الدولة الخوارزمي وحلولھا ٢٣

محل السالجقة
اصل المغول وموطنھم٢٤

لعراقجمھوریة ا
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الرابعھ:المرحلة 

عباس عبد الستار عبد :اسم المحاضر الثالثي 
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جنكیزخان وتأسیس االمبراطوریھ ٢٥
المغولیة

االحتكاك بین المغول والدولة ٢٦
حادثة اترار,الخوارزمیة

سقوط الدولة الخوارزمیة٢٧
اوضاع الخالفة العباسیھ قبیل الغزو ٢٨

المغولي
سقوط بغداد وبالد الشام بید المغول٢٩
تأسیس الدولة االیلخانیة المغولیھ ٣٠

في ایران والعراق
الممالیك وایقاف الغزو المغولي في ٣١

معركة عین جالوت
سیطرة الممالیك على بالدى الشام ٣٢

اوراء نھر وتقھقر المغول الى م
الفرات

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 



Course Weekly Outline

Course Instructor Abbass abd al sattar abd alqader mohammed al zahawi
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com
Title The history of the Arab Abbasid state

Course Coordinator

Course Objective
Statement of the situation of the Arab Muslim world during the era of division
and undergo successive occupations and resistance to the Muslims have, and
political and social conditions of the region.

Course Description
Address the state's history during the Arab-Islamic foreign occupation

Textbook Jermoud, dates the Arab Islamic state in the Abbasid period
Rashid Jumaili, the date of the Arab Islamic state in the later times

References
Abdul Aziz al-Douri, the date of the Arab state in the later times
Ranasiman, History of the Crusades
Fisherman, the date of the Mongols
Arini, History of the Mongols
Rashid al-Din, inclusive dates
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: Baghdad
College: Education for Girls
Department: History
Stage: The fourth stage
Lecturer name: Abbass abd
alsattar abdalqader
Academic Status: Assistant
Professor
Qualification: PhD
Place of work: College 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 Al patriarchal, their origin,
their home

2 Entry in the service of princes
of the Muslim East, Iran

3 Entering Baghdad and the
relationship of the Abbasid

caliphate princes
4 Al aiarin
5 Seljuk and areas of their backs

and their control over the
Muslim East

6 Under control of the Abbasid
Caliphate Seljuk

7 One rule of the sultans Tgrl
your bones, Alp Arslan,

Malikshah
8 Period of conflict between the

Seljuk princes
9 Start of the Crusades and the

establishment of the UAE
Crusades in the Levant

10 First crusade
11 A l atabkia and resistance to

Crusader invasion
12 Imad ad-Din
13 Nur ad-Din
14 The Second Crusade
15 Saladin battle of Hattin and the

liberation of Jerusalem
16 The Third Crusade

Half-year Break
17 The Fourth Crusade
18 Fifth Crusade
19 The Seventh Crusade
20 Eighth Crusade
21 Conditions of the Muslim

world such as the Mongol
invasion

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



22 Ayyubid and Mamluk conflict
control of the Mamluks of

Egypt
23 The emergence of state-

Khwarizmi and solutions
replaced the Seljuks

24 Out the Mongols and their
homeland

25 Genghis Khan and the
establishment of the Mongol

Empire
26 Friction between the Mongols

and the state algorithm,
incident Atarar

27 The fall of the stat of al
khwarezmia

28 The conditions of the Abbasid
caliphate, such as the Mongol

invasion
29 The fall of Baghdad and the

Levant, however, the Mongols
30 Establishment of the State

Alaakhanih Mongol in Iran
and Iraq

31 Mamluks and to stop the
Mongol invasion in the Battle

of Ain Jalut
32 Control of the Mamluks on my

Sham and the Mongols to
retreat beyond the Euphrates

River
Instructor Signature: Dean Signature:


