
جدول الدروس االسبوعي

سنـاس حـعبعـدنانوئام االسم
ال يوجدالبريد االلكتروني

االمويالتاريخ اسم المادة
)٣٢(، عدد ساعات المادة طوال العام ) سنوي ( مقرر الفصل
التعريف باالهداف والمبادىء التي تعتنقها  بابرز االحداث والوقائع السياسية في هذه الحقبة مع احاطة الطالباتاهداف المادة

عن معرفة النظم االدارية والمالية وعالقة الدولة العربية االسالمية بجانبها السلمي " فضال, االحزاب المعارضة
.بالدول المجاورة

النظم , لعسكرية والفتوحات في هذه الحقبة العمليات ا, الثورات المناهضة للحكم االموي , الحكم لالمويين انتقالالتفاصيل االساسية للمادة
العالقات الخارجية للدولة العربية االسالمية مع ,مظاهر النشاط الفكري وابرز المراكز الفكرية, االدارية والمالية

.الروم ودولة الصين

الكتب المنهجية
رشيد الجميلي. د/ تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر االموي

لبيد ابراهيم. د/ دولة العربية االسالمية في العصر االمويتاريخ ال
.واخرون

المصادر الخارجية
.الخضري بك/ تاريخ الدولة االموية-١
.عبد االمير دكسن. د/ الخالفة االموية -٢
.وئام عدنان عباس. د/ الخالفة االموية _ ٣
جاسم صكبان. د/تاريخ الدولة العربية في صدر االسالم والدولة االموية_ ٤

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠-%١٠ال يوجد%٤٠

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
تربیة بنات :الكلیة

التاریخ:القســم 
الثانیة:المرحلة 

نان عباسوئام عد:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
الجادریة-بغداد:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الى االموین انتقال الخالفة ١
اھم والة معاویة٢
جھود معاویة في حروب التحریر٣
والیة العھد٤
ثورة الحسین بن علي ٥
)عبد هللا(حركة ابناء الزبیر٦
)مصعب(حركة ابناء الزبیر٧
حركة سلیمان بن صرد الخزاعي ٨
حركة المختار بن عبد هللا الثقفي ٩

حركة الخوارج١٠
اعدة وحدة االمة في عھد عبد الملك١١
القضاء على حركة عمرو بن سعید١٢
القضاء على حركة ابن الزبیر١٣
صد خطر الخوارج١٤
التعریب ،تعریب الدواوین١٥
تعریب النقود١٦

عطلة نصف السنة
١٧
١٨
فتح ماوراء النھر ،فتح السند/الجبھة الشرقیة ١٩

جبھة المغرب واالندلس٢٠
حصار القسطنطینیة /الجبھة الشمالیة٢١
حصار القسطنطینیة/الجبھة الشمالیة٢٢
ادارة الدولة العربیة في العصر االموي٢٣
ادارة الدولة العربیة في العصر االموي٢٤
القضاء / الوالیة ٢٥
الشرطة / الجیش ٢٦
االسطول٢٧
عالقة الدولة العربیة بالدول المجاورة٢٨
مع الروم٢٩
العالقة مع الصین٣٠
الدعوة العباسیة وسقوط الدولة االمویة٣١
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

تاریخ:اسم القســم 
الثانیة:المرحلة 

وئام عدنان عباس:ر الثالثي اسم المحاض
؟أستاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
الجادریة/ بغداد :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Wiam aduan abbes

E_mail
Title Arab history in the ummayd period
Course Coordinator (32) hours during the year

Course Objective
To explain what the arabe madle  for the huminty

Course Description
How  the gover ship come to ummayad ، the important
revoulations in thes period ، the couqust upon all the saider  ،
economic systems and the admainitiion  ،relation ship of the
Islamic  state  with  neibours  buyZanutian  and china

Textbook Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References
Ummayad Caliphat ، D .A.A.Dixon
Ummayad  state  ، AL khudari
Ummayad  state  in the rightiy guided caliphe and the Ummayad Caliphat  ، J .S. Ali
Ummayad Caliphat  ،wi‘am Adnan abbas

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (40%) As (10%) ---- As (50%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: baghded
College: Collegefor womn

Department: history
Stage: scaned
Lecturer name:wiam aduan
abbes
assistant professor
Academic Status:
Qualification:dr.
Place of work: baghded jadriye

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Topics Covered Date Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 The trams for of the caliphate to
Ummayde

2 The famos of wilats of muwia

3 The efforts of muwia im the wars
of liberations

4 Wilaiat alـahad

5 The reolt of al-hussioun bin ali

6 Themovement of al-zubia s sons
(abduiiah –musaap)

7 The movment of Suliamam bin
Sard al-khuzal

8 The movment of al khawarig

9 The return of unity during the
region abdul -malik

10 The defeat of Amro bin Saed Al –
Ashdaq movement

11 The defeat of Abna – Al –Zubair
movement

12 To stand against Al- khawarig
dangerus .

13 AL Taarib-the arbizion of AL D
awaen

14 The Arabization of currency

15 The Eastern front

16 The front of Al magrib and Al -
anduls

Half-year Break
17
18
19 The northern front

20 The management of arab state
during the Umia periog

21 AL –Wilayah – AL -Qudh

22 Army / police

23 Fleet

24 The relation of arab state with
another countris

25 The relations with China

26 The secret of AL Abasiah
movement and the collapse of the

Umiah state
27

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

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



28
29
30
31
32

Instructor Signature: Dean Signature:


