
 
 

 

 
 

الدروس  جدول

 االسبوعي
 

 م. د فواز نصرت توفيق سلمان االسم
  البريد االلكتروني

 انتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسيا اسم المادة
 ساعات اسبوعيا   2ساعة بمعدل  16 مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
واسيا  وافهامه الكيفية التي انتشر بها االسالم في افريقيا تعليم الطالب

مبين فيها الطرق السلمية لنشر الدعوة االسالمية سواء كان ذلك 

بصورة مباشرة او غير مباشرة ،مع التركيز على دور التجار العرب 

والمهاجرين العرب في نشر الدين االسالمي والثقافة العربية االسالمية 

 في افريقيا واسيا. 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
في االساس على  الذي يركزحدد في الكتاب المنهجي من خالل المنهج الم

دراسة تاريخ العرب قبل االسالم وبعده في منطقة واسعة من قارة افريقيا 

جنوب الصحراء ،وتمدد من سواحل المحيط االطلسي غربا الى السواحل 

الجنوبية للبحر االحمر واعالي النيل شرقا ، وتنحصر بين الصحراء 

االستوائية المطيرة جنوبا .اضافة الى دراسة تاريخ  الكبرى شماال والغابات

وتشمل ،شبه العرب واالسالم في منطقة واسعة من جنوب شرق اسيا 

 القارة الهندية وجزر الهند الشرقية )إندونيسيا( والصين .
 

 الكتب المنهجية

 

ـ صباح ابراهيم الشيخلي وعادل محي الدين االلوسي , تاريخ االسالم في 1

 م .1987جنوب شرق اسيا، كلية اآلداب ،جامعة بغداد، افريقيا و

 

 المصادر الخارجية

 

 ـ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، في خمسة اجزاء .1

 ـ ابن شاهين ، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك .2

 دريد عبد القادر نوري ، انتشار االسالم في افريقيا جنوب الحراء.ـ 3
 

 تقديرات الفصل

االمتحانات  فصل الدراسيال

 الشهرية

االمتحانات 

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

50% 40% 10% - 50% 

  معلومات اضافية

  

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 
 

 

 تكريتالجامعة :

 االداب الكلية
 التاريخالقســم :

 الثالثةالمرحلة :

 فواز نصرت توفيقاسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 االدابكلية مكان العمل  :
 



 
 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

افريقية جنوب الصحراء، الصالت  مألقالياالحوال الجغرافية  كانون ثاني 18/1/2015 1

القديمة بين الوطن العربي وافريقيا ، افريقيا الشرقية 

 وعالقاتها مع جزيرة العرب.

ساعة اسبوعيا  2 

ساعات  10بمعدل 

 في الشهر

ـ 1انتشار العرب المسلمون في سواحل افريقيا الشرقية ،   25/1 2

التجارة  ـ2.  وتأثيرهاالهجرة العربية االسالمية الواسعة 

 ودورها في اقامة الوجود العربي االسالمي .

  

العرب المسلمون في سودان وادي النيل , الوجود العربي  شباط 2015/ 1/2 3
 في الحبشه 

  

   امتحان شهري  8/2 4

االسالم في اقاليم افريقيا الغربية ، هجرة القبائل الهاللية الى  15/2 5
 افريقيا الغربية ودوافعها 

 ====== 

انتشار االسالم في افريقيا الغربية ، دور التجار والتجارة في  22/2 6

 نشر االسالم في افريقيا الغربية .

  

قبيلة لمتونه ودورها في ايصال االسالم الى افريقيا الغربية،  اذار 1/3/2015 7

 الحركة المرابطية ونشر االسالم .

  

االسالم ، مملكة غانا  الممالك السودانية ودورها في امتداد 8/3 8

 االسالمية .

  

امبراطورية مالي االسالمية ، ماري جاطه ، وخلفائه في  15/3 9

الحكم ، منسا موسى ودوره في امتداد االسالم في افريقيا 
 الغربية.

 ===== 

انتشار االسالم في مالي ، االحوال العامة في مالي ، الحياة  22/3 10

 عسكرية القضاء ،الثقافية.السياسية ، االقتصادية ، ال

  

   امتحان شهري 3/ 29 11

مملكة السنغاي ، الملوك االوائل ، اسرة سني ، اسرة اسكيا  نيسان 5/4/2015 12

 وخلفائه في الحكم.

  

مملكة كانم ودورها في نشر االسالم ،صالت العرب   12/4 13

  بالسودان االوسط ، امبراطورية كانم ــ برنو .

 ====== 

ذروة مجدها ،انتقال مركز ة في كانم في االمبراطوري السيفي 19/4 14

 ةاإلمبراطوريالسلطة الى كانم ـ برنو ،اهم المايات في 

 السيفية .

  

دور حكام كانم ـ برنو في نشر االسالم ، االحوال العامة في  24/4 15
 كانم ـ برنو

  

16     

 الفصل الثاني

القديمة بالشرق ، ازدهار التجارة العربية مع  صالت العرب ايار  10/5/2015 17

ـ جهود 2ـ انتقال الخالفة الى العراق 1بالد الشرق وتشمل 

 العباسيين في تامين طرق التجارة مع الشرق.

 ====== 

الطريق البحري الى بالد الشرق ، موارد التجارة وتشمل   17/5 18

صدرة ـ المواد الم2ـ المواد المستوردة من بلدان الشرق 1

 الى بلدان الشرق .

  

الرحالة  بأسماءتطور الرحلة الجغرافية عند العرب ، كشف  24/5 19

 ـ رحلة سليمان السيرافي.2ـ رحلة سالم الترجمان 1العرب 

  

رحلة ابن خرداذبة ، رحلة ابن فضالن ،رحلة االصطخري ،  31/5 20

رحلة ابن حوقل ، رحلة المقدسي، الشريف االدريسي ، ابن 

  

 العراق جمهورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 
 

 

 تكريتالجامعة :

 االدابالكلية :
   التاريخالقســم :

 الثالثهالمرحلة :

 فواز نصرت توفيق اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 باالداكلية مكان العمل  :
 



 ير ،ياقوت الحموي ، رحلة عبد اللطيف البغدادي.جب

ولى انتشار االسالم في شبه القارة الهندية ، البدايات اال حزيران  2015 /7/6 21

  لإلسالم في السند والهند

 ===== 

 اثار العرب الثقافية والحضارية في الهند ، صالت العرب 14/6 22

 بالهند.

  

   ة قافيي الهند ومنجزاتها الحضارية والثالدويالت االسالمية ف 21/6 23

   التبادل الحضاري العربي الهندي  28/6 24

 =====   امتحان شهري تموز 5/7/2015 25

خية االسالم في جزر الهند الشرقية )اندونيسيا(، لمحة تاري 12/7 26
 عن المجتمع االندونيسي قبل تحوله الى االسالم .

  

 رالتأثيفي المصادر الثقافية والمادية ، الهندي  التأثير 19/7 27

 العربي .

  

 سالمانتشار االسالم في اندونيسيا ، دور التجار في نشر اال 26/7 28

 يا .حول وصول االسالم الى اندونيس اآلراءفي اندونيسيا ،  

  

 =====  امتحان شهري اب  2/8/2015 29

   يااثر االسالم والثقافة العربية في اندونيس 9/8 30

الحقبة  العالقات العربية المبكرة مع الصين ،الحقبة القديمة ، 16/8 31

 االسالمية 

  

 انتشار االسالم في الصين ، الجاليات العربية في مواني 23/8 32

 الصين الجنوبية.

  

 :توقيع العميد                                                     توقيع االستاذ : 
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Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Fawaz Nusrat Tawfiq Salman 

E_mail Fafaz_f@yahoo.com 

Title The spread of Islam in Africa and Southeast Asia 

Course Coordinator 16 hours at a rate of 2 hours per week 

 
Course Objective 
 

Student learning and understanding how it has spread Islam in Africa and Asia 

indicated the peaceful ways to spread the Islamic Dawa, whether directly or 

indirectly, with a focus on the role of Arab traders and immigrants Arabs in the 

spread of the Islamic religion and Islamic and Arab culture in Africa and Asia. 

 
Course Description 
 

Through the curriculum specified in the systematic book, which focuses mainly 

on the study of the history of the Arabs before and after Islam in a wide area of 

the continent of Africa south of the Sahara, and the stretch of the Atlantic coast in 

the west to the southern shores of the Red Sea and Upper Nile in the east, and 

confined between the Sahara to the north and tropical rainforest Add to the south 

to study the history of the Arabs and Islam in a wide area of Southeast Asia, and 

include, the Indian sub-continent and the East Indies (Indonesia) and China. 

 
Textbook 

1:00 Ibrahim Shaykhli and just Mohiuddin Alusi, the history of Islam in Africa 

and Southeast Asia, Faculty of Arts, University of Baghdad 0.1987 m. 

 
References 

Sapphire Hamwi, Lexicon countries, in five parts                                                 .1    

Ibn Shaheen, butter revealed kingdoms and the statement of the routes               .2 

3. Duraid Abdul Qadir Nuri, the spread of Islam in South Africa-fighting. 
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

50% ------- 10% 40% 50% 
 
 
General Notes 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Course  weekly Outline 

week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 01/18/2015. January geographical conditions of the regions of sub-

Saharan Africa, the ancient links between the 

Arab world and Africa, East Africa and its 

 2 hours 

per 

week at 

a rate of 
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relations with the Arab Peninsula. 10 hours 

per 

month 

2 25/1 spread of Arab Muslims in the coast of East 

Africa 0.1 Arab Islamic immigration and 

broad impact. 2 trade and its role in the 

establishment of the Arab-Muslim presence. 

  

3 1/02/2015 February Arab Muslims in Sudan and the Nile Valley, 

the Arab presence in Abyssinia 
  

4 8/2 monthly exam   

5 15/2 Islam in the provinces of West Africa, 

migration semicircular tribes to West Africa 

and motives 

  

6 22/2 spread of Islam in West Africa, the role of 

traders and trade in spreading Islam in West 

Africa. March tribe 

  

7 Mtonh 01.03.2015 and its role in the delivery of Islam to 

Western Africa, Almoravid movement and 

spread Islam. 

  

8 8/3 Sudanese kingdoms and their role in the 

extension of Islam, the Islamic Kingdom of 

Ghana. 

  

9 15/3 Islamic financial empire, Mary Jath, and his 

successors in office, Mensa Moses and his 

role in the extension of Islam in West Africa. 

  

10 22/3 spread of Islam in Mali, general conditions in 

the financial, political life, economic, military 

justice, cultural. 

  

11 29/3 monthly exam   

12 04/05/2015 April Alsngaa Kingdom, Kings top, a Sunni family, 

Ischia family and his successors in office 
  

13 12/4 Kingdom of Kanem and its role in spreading 

Islam, the Arabs in Sudan links East, Kanem 

Empire Brno. 

  

14 19/4 Imperial Asifih in Kanem at the height of its 

glory, the transition of power to the center of 

Kanem Brno, the most important Almayat in 

Asifih Empire. 

  

15 24/4 rulers of Kanem Brno role in spreading 

Islam, general conditions in the Kanem Brno 
  

16     
Chapter II  

17 05/10/2015 May links ancient Arabs in the Middle, boom-

Arab trade with the country's east and 

include 1. transmission succession to Iraq 2. 

Abbasids efforts in securing the trade routes 

with the East. 

  

18 17/5 route to the country's east, trade resources 

include one imported from the Middle sea 2 

materials exported to the countries of the 

Middle countries materials. 

  

19 24/5 geographical evolution of the journey when 

the Arabs, revealed the names of Arab 

travelers Torgoman 1 2 Peace Trip Solomon 

seraphic. 

  

20 31/5 Ibn Khordadbeh trip, trip Ibn Fadlan, 

Estakhri journey, Ibn Hawqal trip, trip-

Maqdisi, Al-Idrisi, Ibn Jubayr, Sapphire 

  



Hamwi, Abdul-Latif al-Baghdadi trip. 

21 6/07/2015 June spread of Islam in the Indian subcontinent, 

the first beginnings of Islam in Sindh and 

India 

  

22 14/6 traces of culture and civilization in India 

Arabs, Arabs links in India. 

  

23 21/6 mini-states in India and the Islamic 

civilization and cultural achievements  
  

24 28/6 cultural exchanges Arab Indian   

25 05/07/2015 July monthly exam   

26 12/7 Islam in the East Indies (Indonesia), a 

historical overview of Indonesian society 

before his conversion to Islam 

  

27 19/7 Indian influence in the cultural and material 

resources, the Arab influence. 
  

28 26/7 spread of Islam in Indonesia, the role of 

traders in spreading Islam in Indonesia, 

views about the arrival of Islam to Indonesia. 

  

29 02/08/2015 August monthly exam    

30 9/8 the impact of Islam and Arab culture in 

Indonesia 
  

31 16/8 early Arab relations with China, the old era, 

the era of Islamic 
  

32 23/8 spread of Islam in China, the Arab 

communities in the South China ports. 

  

  Instructor Signature:                               Dean Signature: 


