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 الفصل الدراسي: م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 :األولالدراسي الفصل 
 .اإلسالمي )الوجيز( د. سهيل طقوش التاريخ -1 الكتاب المقرر:

 ويس.د. عبد الحليم ع –وراق ذابلة من حضارتنا أ -2                

 الدكتور محمد شندب. أستاذ المادة:
  .ساعات معتمدة 3عدد الساعات المعتمدة: 

 ساعات -عملي:  ساعة 45نظري :  ساعات التدريس:عدد 
45   

 :: وصف المقررأوًل 
سنة وى ال، وهو من مستلية الشريعة والدراسات اإلسالميةجبارية من متطلبات كهذا المقرر هو أحد المقررات اإل

سي ألندلاوفيه يتم دراسة التاريخ اإلسالمي بحيث تشمل الخالفة األموية والخالفة العباسية والعصر  .الثالثة
لدول اقوط والخالفة الفاطمية وعصر المماليك. ويشمل أيضًا دراسة الخالفة العثمانية . كما يتم دراسة أسباب س

 .اإلسالمية في الشرق والغرب
 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
 :ريس هذا المقرر لتمكين الطالب مندف تديه

 .بصورة موجزة اإلسالميالتعرف على التاريخ -1

 .تي شهدها العالم اإلسالمييخية الالتعرف على أهم األحداث التار -2

 على التجارب السياسية والعسكرية.طالع لحياة اإلسالمية من خالل االاسار تكوين  نظرة علمية وواقعية لم -3

 .سالمينجازات الحضارية والعلمية والثقافية للعالم اإلتأمل في اإلالتفكر وال-4

 

 
 

 

 

 جامعة طرابلس

 الخطة الدراسية
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 :: محتوى المقرراثالثً 
 [ساعات 4]                                 :أوًل: عصر الخالفة األموية

 قيام دولة الخالفة األموية

 منهجية معاوية السياسية

 السياسية الداخلية في عهد معاويةأهم األحداث 

 الخوارج حركة

 حركة العلويين

 بيعة يزيد بوالية العهد

 سياسة معاوية الخارجية

 جبهة المشرق 

 الجبهة الغربية

 جبهة شمالي إفريقيا

 سياسة معاوية اإلدارية

 وفاة معاوية

 يزيد بن معاوية

 بيعة يزيد

 األحداث السياسية الداخلية في عهد يزيد

 مأساة كربالء

 وقعة الحرة. –خروج أهل المدينة 

 ركة ابن الزبيرح
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 األحداث السياسية الخارجية في عهد يزيد.

 وفاة يزيد

 معاوية بن يزيد: معاوية الثاني

 مروان بن الحكم

 تولي عبد الملك بن مروان الخالفة

 األحداث السياسية الداخلية في عهد عبد الملك

 أهم الحركات المعارضة في عهد عبد الملك

 .سياسة عبد الملك الخارجية واإلدارية

 الوليد بن عبد الملك

 إصالحات الوليد الداخلية

 الفتوح في عهد الوليد

 سليمان بن عبد الملك

 سياسات سليمان الداخلية والخارجية

 عمر بن عبد العزيز

 سياسة عمر العامة

 يزيد بن عبدالملك ) يزيد الثاني (

 األوضاع الداخلية في عهد يزيد الثاني

 خروج يزيد بن المهلب

 العباسيةظهور الدعوة 

 سياسة يزيد الخارجية



 
 

4 

 هشام بن عبد الملك

 األوضاع الداخلية والخارجية في عهد هشام

 الجبهات في عهد هشام

 الوليد بن يزيد ) الوليد الثاني (

 أعمال الوليد بن يزيد

 يزيد بن الوليد األول

 مروان بن محمد الجعدي ) مروان الثاني (

 أسباب سقوط دولة الخالفة األموية

 [ساعات 8]                              :: عصر الخالفة العباسيةاثانيً 

 طبيعة هذا العصر.

 قيام دولة الخالفة العباسية

 االتجاهات العامة لدولة الخالفة العباسية

 تقسيم تاريخ دولة الخالفة العباسية

 عصر القوة والتوسع

 أبو العباس عبد هللا السفاح

 عهد أبي العباس األوضاع الداخلية والخارجية في

 الجبهات في عهده

 الوزارة في عهد أبي العباس

 عبد هللا أبو جعفر المنصور

 األوضاع الداخلية والخارجية في عهده



 
 

5 

 الحركات المعارضة في عهده

 العالقة مع البيزنطيين

 بناء مدينة بغداد

 أبو عبد هللا محمد المهدي

 الحركات المعادية في عهد المهدي

 اديأبو محمد موسى اله

 عالقة الهادي بالعلويين

 أبو جعفر هارون الرشيد

 دصفاته واألوضاع الداخلية في عهد الرشي

 االضطرابات في عهده

 العالقة مع البيزنطيين والفرنجة

 أبو موسى محمد األمين

 أسباب النزاع بين األمين والمأمون 

 مشكلة والية العهد

 صراع العنصرين العربي والفارسي

 الصدام بين األخوين

 أبو جعفر عبد هللا المأمون 

 األوضاع الداخلية في عهده

 الحركات المناهضة للدولة في عهد المأمون 

 أبو إسحاق محمد المعتصم
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 أبو جعفر هارون الواثق

 العصر العباسي الثاني

 عصر النفوذ التركي

 طبيعة هذا العصر واألوضاع الداخلية فيه

  ليةالعالقات مع الدول االنفصا

 العصر العباسي الثالث

 عصر النفوذ البويهي

 العصر العباسي الرابع

 عصر النفوذ السلجوقي التركي

  :: العصر األندلسيثالًثا

 أحوال األندلس قبل الفتح اإلسالمي

 عمليات الفتح

 تقسيم التاريخ األندلسي

 عهد الوالة األمويين

 األوضاع السياسية العامة

 األوضاع الخارجية

 ارة األمويةعهد اإلم

 عبد الرحمن األول

 هشام األول " الرضا "

 الحكم األول " الربضي "
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 : عهد الخالفة األمويةالعصر األندلسي

 عبد الرحمن الثالث " الناصر "

 الحكم الثاني " المستنصر باهلل "

 أواخر أيام الخالفة األموية في األندلس

 األسرة العامرية: محمد بن أبي عامر " المنصور "

 د الملك بن محمد بن أبي عامر " المظفر "عب

 عبد الرحمن بن المنصور

 عهد دول الطوائف

 مرحلة حكم بني نصر أو بني األحمر

 [ساعات 4]                                    : عصر الخالفة الفاطميةرابًعا

 تقسيم تاريخ الدولة الفاطمية

 المرحلة األولى: مرحلة التأسيس

 عبد هللا المهدي

 أبو القاسم محمد: القائم

 المعز لدين هللا 

 المرحلة الثانية: مرحلة القوة والتوسع

   المرحلة الثالثة: مرحلة الضعف والزوال

 ساعات[ 5:                                     ]: عصر دولة المماليكخامًسا

 دولة المماليك البحرية، عهد قيام الدولة

 عهد بيبرس وأوالده
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 ون وأسرتهعهد قالو 

 ة المماليك البرجيةدول

 عهد برقوق وخلفائه

 المرحلة األخيرة من تاريخ المماليك البرجية

 ساعات[ 8:                                        ]: عصر الخالفة العثمانيةدًساسا

 مرحلة التأسيس

 عثمان األول

 أورخان

 مراد األول

 بايزيد األول

 محمد شلبي

 مراد الثاني

 الثاني: الفاتحمحمد 

 بايزيد الثاني

 مرحلة القوة والتوسع

 سليمان األول : القانوني

 سليم الثاني

 العصر العثماني في مرحلة الضعف واالنحطاط

 أوضاع الدولة العثمانية الداخلية والخارجية

 1876مرحلة اإلصالح والتغيير والتنظيمات في القرن التاسع عشر حتى صدور دستور 
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 لثانيإصالحات محمود ا

 إصالحات عبد المجيد األول

 أهم األزمات التي واجهت عبد الحميد الثاني بعد مؤتمر برلين

 عبد الحميد الثاني والصهيونية

 عبد الحميد الثاني ونظرية الجامعة العربية

 عبد الحميد الثاني وسياسة اإلصالح

نهاء دور الخالفة اإلسالمية  مرحلة قيام الثورة وا 

 ساعات [ 8]                             سالميةن دولة إ: سقوط ثالثيسابًعا

 أحداث مهمة في التاريخ اإلسالمي

 :: األساليب واألنشطةارابعً 
 ،تناقشالقاء والتحليل والنقد مع التركيز على الخريطة الجغرافية ومشاركة الطالب من خالل األبحاث والماإل

 لواقعيا الفضائية وكذلك التعرففي األقنية ى صفحات االنترنت واالستفادة من األفالم والوثائق الموجودة عل
 مدينة طرابلس المملوكية".والعملي على أهم آثار "

 : التقويم:اخامسً 
 .30/100: امتحانات قصيرة-1

 .5/100: بحوث يقدمها الطالب-2

 .5/100: مشاركة صفية-3

 .60/100: امتحان نهائي-4

 : المراجع:اسادسً 
 أبحاث تاريخية للدكتور محمد شندب .                

 


