
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 . طعمه وهيب خزعل هتاشم االسم
 تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس اسم المادة

  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تعريف الطلبه بتاريخ وحضارة االندلس وتاثيرها بالحضارات االخرى

 التفاصيل االساسية للمادة

 
 وحضارتهم ومنجزاتها في االندلس تاريخ العرب

 

 الكتب المنهجية

 

تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس    د.خليل ابراهيم السامرائي 

 واخرون

 

 المصادر الخارجية

 

 دراسات في تاريخ االندلس وحضارتها    بدر احمد

 حضارة العرب في االندلس             ترجمة ذوقان فرقوط

 

 
 

 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر ل الدراسيالفص

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

20%  5% - 50% 

 

 معلومات اضافية

 

 %50كال من الفصلين االول والثاني درجة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب الكلية :

 تاريخ القســم :
 الرابعه  المرحلة :

 د.طعمه وهيب خزعلاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 لتاريخ القديمفلسفه في ا دكتوراهالمؤهل العلمي :

 كلية االداب / قسم التاريخ مكان العمل  :

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

  تكريت الجامعة :
 االداب الكلية :

 التاريخ اسم القســم :
 االرابعه المرحلة :

 د.طعمه وهيب خزعل اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  قب العلمي :الل

 دكتوراه فلسفه في التاريخ القديم المؤهل العلمي :

 قسم التاريخ /كلية االداب مكان العمل  :



 االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   ضاع السياسية باالندلسمقدمه في االو 7/1/2015 1

عهد االمارة)تاسيس الدوله االمويه  14/1 2

 باالندلس(

  

   ابرز االحداث الداخليه والخارجيه 21/1 3

   عهد الخالفة 28/1 4

   اعالن الخالفة باالندلس واسبابها 4/2/2015 5

   الخليفة عبد الرحمن الناصر 11/2 6

   الخليفة الحكم المستنصر 2 /18 7

   الدوله العامرية 2/ 25 8

عهد الطوائف )ابرز دول الطوائف،الدعوه  2015 /4/3 9

 الى الوحدة في االندلس في عهد االندلس(

  

عهد المرابطين)سيطرة المرابطين على  11/3 10

 االندلس ،جهاد المرابطين

  

عهد الموحدين)سيطرة الموحدين  18/3 11

 باالندلس،جهاد الموحدين باالندلس

  

   عهد سلطنة غرناطه 25/3 12

الحياة الفكرية باالندلس،العلوم  2/4 13

 الشرعية)علوم القرآن ،الحديث، الفقه(

  

العلوم  9/4 14

االنسانية)التاريخ،الجغرافية،الحديث،العلوم 

 االخرى(

  

   العلوم العقليه)الطب،الفلك،علوم اخرى( 16/4 15

     

 

باالندلس،انتشار  الحياة االجتماعيه 23/4 17

االسالم،المسلمون باالندلس)العرب 

 ،البرء،الصقالبه،االسالم،المولدون(

  

غير المسلمون باالندلس )اهل   18

 الكوفه()اليهود،النصارى(

  

   العادات والتقاليد،االعياد في االندلس  19

الحياة االقتصادية   20

 باالندلس)الزراعه،الصناعه،التجارة(

  

في االندلس)نظام الحكم،نظام  النظم  21

 الحجابه،الوزاره(

  

   النظم العسكرية)الجيش،الشرطه(  22

النظم االداريه في   23

 االندلس)الحسبه،الخطط،الوثائق،اموراخرى(

  

   النظم القضائيه،النظم االخرى  24

   اثر الحضاره العراقيه بالحضاره االندلسيه  25

   االوربيه اثر االندلس في الحضاره  26

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 توقيع العميد:                                                                                     توقيع االستاذ : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Toama  w  khazaaal 

E_mail Dr. toama@yahoo,com 

Title Arab history and civilization in Andalusia 

Course Coordinator  

 
Course Objective 
 

Arab history and civilization in Andalusia 

 
Course Description 
 

Arab history and civilization in Andalusia 

 
Textbook 

Arab history and civilization in Andalusia 

 
References 

Studies in the history of Andalusia          Ahmed Badr 
Arab civilization in Andalusia           translation Thuqan Vrkot 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (20%)  As (5%) ---- As (50%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
All the first and second course to 50% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University:Tikrit 

College: Arts 

Department: History 

Stage: Fourth 

Lecturer name:toama  w 

khazaa al  

Academic Status:  lactuer 

Qualification: Doctor of 

Philosophy in Ancient History 

Place of work:  Arts/history 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1           7/1 Introduction to the political 

situation Andalus 

  

2            14/1 Prince of the Emirate (the 

founding of the Umayyad 

state Andalus) 

  

3            21/1 The most prominent of 

internal and external events 

  

4            28/1 The era of the Caliphate   

5 4/2 Declaration of succession 

Andalus and causes 

  

6 11/2 Caliph Abd al-Rahman al-

Nasser 

  

7 18/2 Caliph al-Mustansir rule   

8           25/2 State America   

9 4/3 Prince of denominations, 

(Ibrzdol denominations call 

to unity in the era of 

denominations 

  

10          11/3 Stationed era (control 

stationed at Al-Andalus, 

Jihad stationed Andalus) 

  

11           18/3       Aalmouhdin era (control 

Unitarian Andalus, 

Unitarian Jihad Andalus) 

  

12          25/3 The era of the Sultanate of 

Granada 

  

13 2/4 Intellectual life, forensic 

science (science of the 

Quran, Hadith, Fiqh) 

  

14           9/4 Humanities (history, 

geography, modern, Other 

Sciences) 

  

15            16/4 Mental science (medicine, 

astronomy, and other 

sciences) 

  

       

 



17           23/4 Social Life Andalus, the 

spread of Islam, Muslims 

Andalus (Arabs, healing, 

Alsqalbh,Alasalm.generators 

  

18            Non-Muslims Andalus (the 

people of Kufa) (Jews, 

Christians) 

  

19             Customs and traditions in 

Andalusia, holidays in 

Andalusia 

  

20  Economic life in Andalusia 

(Agriculture, Industry, 

Trade) 

  

21  Systems in Andalusia 

(regime, janitorial system, 

the Ministry) 

  

22  Military regimes in 

Andalusia (military police) 

  

23  Administrative systems Guy 

Andalus (arithmetic, plans, 

documents, Amorakhary) 

  

24  Judicial systems, other 

systems 

  

25  The impact of the Iraqi 

civilization civilization 

Andalusian 

  

26  The impact of European 

civilization, the civilization 

of al-Andalus 

  

     

     

     

     

     

     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


