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 :: وصف المقررأوًل 

ونظام اإلدارة  ،والتعرف على النظام السياسي والخلفاء ،يتضمن المقرر تحليل مصادر عصر الخالفة الراشدة
 ،لتعليمي وموضوعات التعليموالنظام االقتصادي من خالل الموارد المالية والنفقات العامة والنشاط ا ،والقضاء

ثارة حول تلك والشبهات الم ،والفتن الداخلية ،والمغرب ،ومصر ،وفتوح الشام ،والمشرق  ،إضافة لفتوح العراق
 .الحقبة والرد عليها

 :أهداف المقرر ثانًيا:
 : هذا المقرر إلى تمكين الطالب من يهدف

 مة اإلسالمية.عصر الخالفة الراشدة وموقعه من تاريخ األالتعرف على  -1

 في تلك المرحلة. ضوء على العناصر والمجاالت المهمةتسليط ال -2

 يف بالنظم اإلسالمية في عصر الخالفة الراشدة.التعر  -3

 بيان ما هو تاريخي وما هو صالح للعصور األخرى بعدها. -4

ادية جتماعيةةةة واالقتصةةةة التةةةي ابتارهةةةا الصةةةحابة للمعضةةةالت االاإلحاطةةةة قةةةدر اإلملةةةان بةةةالحلول الفقهيةةة -5
 .التي تعرضوا لها ةوالسياسية والجغرافي

 التعريف بمناقب الخلفاء األربعة ورّد الشبهات المثارة حولهم. -6

ين تنةةاولوا عصةةر الخالفةةة الراشةةدة مةةر لفةةت النظةةر للخةةالف فةةي التعةةرف علةةى  بةةرج منةةاهي المةة رخين الةة  -7

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية

 (22221) تاريخ الخلفاء الراشدين: لمقرر

 الكتاب المقرر: عصر الخالفة الراشدة/ د. أكرم العمري.



 المناهي بين الم رخين لتلك الحقبة.

 :ا: محتوى المقررثالثً 
 ( ساعات 6)                                                            ول: اخلالفة.الفصل األ

 لى على الطالب(مناهج البحث التارخيي )موجز يُ -1

 لى على الطالب()موجز يُ  املدارس يف قراءة التاريخ-2

 مي تلك املصادر.ارخيية لعصر اخلالفة الراشدة وتقو املصادر الت-3

 ساعات( 9)                                       مع )زايدة تعريفية(   ، نظام اخلالفة املبحث األول:

 املبحث الثاين: خالفة أيب بكر الصديق.

 املبحث الثالث: خالفة عمر بن اخلطاب.

 املبحث الرابع: خالفة عثمان بن عفان.

 املبحث اخلامس: خالفة علي بن أيب طالب.

                            فة وانتقال مركز اخلالفة إىل العراق.املبحث السادس: أزمة اخلال

 ساعات( 6)                              .والشبهات املثارة حوهلم ودفعها الفصل الثاين: اخللفاء

 كيفية تويل اخلالفة -

 .والشبهات املثارة حوله ودفعها املبحث األول: أبو بكر الصديق

 .والشبهات املثارة حوله ودفعها اخلطاباملبحث الثاين: عمر بن 

 .والشبهات املثارة حوله ودفعها املبحث الثالث: عثمان بن عفان

 .والشبهات املثارة حوله ودفعها املبحث الرابع: علي بن أيب طالب

 املبحث اخلامس: حجية عمل اخللفاء الراشدين.

 املبحث السادس: الشورى.

 القضاء.و ، الباب الثاين: اإلدارة



 ساعات(3)                                                                   الفصل األول: اإلدارة.

 املبحث األول: الوالة على البلدان.

 املبحث الثاين: املوظفون.

 ساعات( 3)                                                                  الفصل الثاين: القضاء.

 اب الثالث: االقتصاد.الب

 (ونصف ساعات 4)                                                     الفصل األول: املوارد املالية.

 املبحث األول: اجلزية.

 املبحث الثاين: اخلراج.

 املبحث الثالث: الغنائم.

 املبحث الرابع: الزكاة.

 املبحث اخلامس: عشور التجارة.

 ساعات( 3)                                                          فقات العامة.الفصل الثاين: الن

 املبحث األول: مصارف الزكاة.

 املبحث الثاين: الغنائم والفيء.

 املبحث الثالث: العطاء.

 املبحث الرابع: اإلصالحات.

 (ونصف ساعات 4)                                                     الباب الرابع: الثقافة والتعليم.

 الفصل األول: السمات والنظرية والتقاليد.

 املبحث األول: السمات العامة للتعليم يف عصر السرية والراشدين.

 املبحث الثاين: نظرة اإلسالم إىل العلم والتعليم.



 املبحث الثالث: آداب التعليم وتقاليده.

 الفتوحات (.و اإلسالمية ومنطلقاهتا الفكرية، الدعوة و الباب اخلامس: ) أحوال العامل، 

 ساعات( 6)                  الدعوة اإلسالمية ومنطلقاهتا الفكرية.و الفصل األول: أحوال العامل ،

 املبحث األول: نظرة إىل أحوال العامل قبل الفتح اإلسالمي.

 املبحث الثاين: الدعوة اإلسالمية ومنطلقاهتا الفكرية.

 الفتوحات. الفصل الثاين:

 املبحث األول: فتوح العراق واملشرق.

 املبحث الثاين: فتوح الشام ومصر واملغرب.

 الباب السادس: الفنت الداخلية.

 الردة.الفصل األول: 

 مقتل عثمان رضي هللا عنه.الفصل الثاين:

 موقعة اجلمل.الفصل الثالث: 

 موقعة صفني.الفصل الرابع: 

 موقعة النهروان.الفصل اخلامس: 

 :ا: األساليب واألنشطةرابعً 
 المحاضرة . -1

 التعلم التعاوني . -2

 المناقشة الجماعية . -3

 األفالم والخرائط . -4
 : التقويم:خامًسا

 عالمة(. 40امتحان السعي: )

 عالمة(. 60االمتحان النهائي: )



 : المراجع:اسادسً 
 .مصطفى مراد /الخلفاء الراشدون  -1

 لمال.  حمد عادل / طلس الفتوحات اإلسالمية -2

 .العالم اإلسالمي/ د. حسين م نس  طلس -3

 .الخالفة الراشدة/ الهاشمي -4

 


