
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 طيب صالح عالوي خضر أ.م.د  االسم
 TAYEB@TU.EDU.IQ البريد االلكتروني

 تاريخ الفكر العربي اإلسالمي  اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
بمن جاورهم من االمم التعريف بتاريخ الفكر العربي وعالقة العرب 

 االخرى قبل االسالم وبعده واثر االسالم في هذاالفكر 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
رهم لمحات من تاريخ الفكر العربي قبل االسالم . عالقة العرب بمن جاو

 ونية من االمم االخرى . اثر االسالم في الفكر العربي من الناحية الدي

 عربيثر الغير مباشر االسالم على الفكر الاالقتصادية و السياسية .اال

 .التفسير .الحديث . الفقه .الفلسفة . علم الكالم
 

 الكتب المنهجية

 

 تاريخ الفكر العربي  االسالمي :ـ د. خليل ابراهيم السامرائي 

 

 المصادر الخارجية

 

حى ضمقدمة ابن خلدون . االحكام السلطانية للماوردي . فجر االسالم و 

 :احمد امين  االسالم

 

 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

40%  10%  50% 

 

 معلومات اضافية

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب الكلية :

 التاريخ القســم :
 هالرابع المرحلة :

 طيب صالح عالوي اسم المحاضر الثالثي :
 اعد استاذ مس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة تكريت  مكان العمل  :

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت  الجامعة :
 االداب  الكلية :

 التاريخ  اسم القســم :
 الرابعه  المرحلة :

 طيب صالح عالوي  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 االداب  جامعة تكريت / كلية مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   عرب قبل االسالملمحات من حياة ال 13/1/2015 1

   عالقة العرب بمن جاورهم من االمم قبل االسالم  20/1/2015 2

   وسائل اتصال العرب بمن جاورهم  27/1/2015 3

   اثر االسالم في الفكر العربي  3/2/2015 4

   اثر االسالم من الناحية الدينية و االخالقية  10/2/2015 5

   احية االقتصادية و السياسية اثر االسالم من الن 17/2/2015 6

   عية و االدبية اثر االسالم من الناحية االجتما 24/2/2015 7

   على الفكر العربي  لإلسالماالثر الغير مباشر  3/3/2015 8

   الترجمة  10/3/2015 9

   الترجمة المعنوية والعلمية  17/3/2015 10

   تفسير القران الكريم  24/3/2015 11

   شروط المفسر  31/3/2015 12

   تاريخ التفسير  7/4/2015 13

   تفاسير الفرق االسالمية  14/4/2015 14

   التفاسير الحديثة للقران الكريم  21/4/2015 15

16     

 عطلة نصف السنة

   الحديث النبوي الشريف  12/5/2015 17

   عالقة السنة بالقران  19/5/2015 18

   شروط الراوي  26/5/2015 19

   تدوين الحديث 2/6/2015 20

   اهم كتب الحديث النبوي  9/6/2015 21

   الفقه وتعريفة  16/6/2015 22

   تاريخ الفقه والمدارس الفقهية  23/6/2015 23

   المذاهب الفقهية الكبرى  30/6/2015 24

   التاريخ و المؤرخون  7/7/2015 25

    الجغرافية 14/7/2015 26

   الفلسفة وتعريفها  21/7/2015 27

   علم الكالم و تعريفة  28/7/2015 28

   المعتزلة  4/8/2015 29

   االصول الخمسة للمعتزلة  11/8/2015 30

   اثر الفكر العربي في الفكر العالمي  18/8/2015 31

   مراجعة عامة  25/8/2015 32

  

 توقيع العميد :                        صالح عالوي توقيع االستاذ :د. طيب            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 

University: Tikrit 
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Academic Status: Assistant 
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Qualification: Ph.D 

Place of work: University of 
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               & Scientific Research 

 
 



 

Course Instructor tayeb favor Allawi Khadr 

E_mail TAYEB@TU.EDU.IQ 

Title  

Course Coordinator History of the Arab Islamic Thought 

 
Course Objective 
 

Yearly 

 
Course Description 
 

On the definition of the Arab Thought and the relationship of the Arabs who 

Georhm from other nations before and after Islam and the impact of Islam 

in Hmaalvkr 

 
Textbook 

Glimpses of the history of the Arab Thought before Islam. Relationship 

Arabs who Georhm of other nations. The impact of Islam in Arab thought in 

terms of religious, economic and political .alather indirect Islam, the Arab 

Thought .altfser .alhaddat. Fiqh .filsfah. Otophone 

 
References 

The history of the Arab-Muslim Thought: d. Khalil Ibrahim al-Samarrai 

 

Course Assessment 
Term 
Tests 

Laboratory Quizzes Project Final 
Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

 
 
General Notes 
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Course  weekly Outline 

 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 13/01/2015  glimpses of the lives of the 

Arabs before Islam 
  

2 01/20/2015  relationship Arabs who 

Georhm of Nations before 

Islam 

  

3 01/27/2015  details CONTACTS Arabs 

who Georhm 
  

4 03/02/2015  impact of Islam in the Arab 

Thought 
  

5 10/02/2015  impact of Islam in terms of 

religious and moral 
  

6 17/02/2015  impact of Islam in economic 

terms, political 
  

7 02/24/2015  impact of Islam in social 

terms and literary 
  

8 03/03/2015  indirect impact of Islam on 

the Arab Thought 
  

9 03/10/2015  Translator   

10 17/03/2015  moral and scientific 

translator 
  

11 24/03/2015  interpretation of the Koran   

12 03/31/2015  Terms Expositor   

13 07.04.2015  Date of interpretation   

14 14/04/2015  interpretations of Islamic 

difference 
  

15 4/21/2015  modern interpretations of 

the Koran 
  

16     

Half-year Break  

17 05/12/2015  Hadith   

18 19/05/2015  relationship Year Koran   

19 05/26/2015  Terms narrator   

20 06/02/2015  notation talk   

21 09/06/2015  most important books 

Hadith 
  

22 16/06/2015  Fiqh and tariff   

23 06.23.2015  Date of Fiqh and schools of    

24 30/06/2015  major schools of Islamic 

jurisprudence 
  

25 07/07/2015  history and historians   

26 

 

14/07/2015 Geographical    

27 21/07/2015  philosophy and definition   

28 07/28/2015  theology and tariff   

29 04/08/2015  Mu'tazila   

30 11/08/2015  assets of the five solitary   



31 18/08/2015  effect of the Arab Thought in 

the world thought 
  

32 25/08/2015  General Review   
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


