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 1. اسم المادة تاريخ الدولة العباسية

 2. رقم المادة (2332332

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  ساعات نظرية 3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  ساعات فعلية 3
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم التاريخ

 10. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي الفصل األول  2322/2322

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام 

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2322
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .22

 : ما يلي الرجاء إدراج

 :الساعات المكتبية 

  2-2  الثالثاء    

  01-9الخميس  

  

 .ونيالبريد اإللكتر 
drghaidaa@ju.edu.jo 

 
 مدرسو المادة .71

 األستاذة الدكتورة غيداء خزنة كاتبي 
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 وصف المادة .71

 : وصف المادة

التعريف بالمقرر ومحتوياته وتدريسه وتقويمه، وأهميته في التطور السياسي والحضاري لتاريخ الدولة العباسية خاصة، والتاريخ 

 .مصادر الدراسة ومراجعهااإلسالمي عامة، باإلضافة إلى 

 :أهمية المساق

هناك جانب سياسي يتمثل في تحول الخالفة إلى ملك مطلق، وتراجع دور العنصر العربي السياسي عما كان عليه الحال في صدر  -

سالمية، وعدم اإلسالم والدولة األموية، وبروز دور الموالي مع العرب في اإلدارة، والجيش، باإلضافة إلى توقف اتساع الدولة اإل

سيطرة الدولة العباسية على األندلس والمغرب األقصى، وظهور بداية ظاهرة استقالل بعض الواليات عن الدولة مع االحتفاظ برابطة 

معنوية بها، انحصرت في الخطبة يوم الجمعة وفي األعياد، واالحتفاظ باسم الخليفة على النقود، كما حصل في دولة األغالبة في 

 .لطاهريين في خراسان، فضالً عن ظهور الزندقة والشعوبية ومقاومتها من جانب الدولةتونس، وا

كما لهذا المساق أهمية حضارية نجمعت عن تطور المسلمين الذاتي، واحتكاكهم بحضارات الشعوب األخرى مثل الروم والفرس،  -

والتأليف عقب ذلك بما فيها تبلور المذاهب اإلسالمية، واطالعهم على نظمهم  وعلومهم عن طريق الترجمة، وتطور الحركة الفكرية 

بحيث أصبح لكل انجاز حضاري ثقافي وعمراني واقتصادي في هذه الفترة تغير قوي على اتجاهات الحضارة اإلسالمية في العصور 

 .التالية
 

 

 :األهداف 

 

 ( .حصائل التعلم العام )أهداف عامة : أوال 

-:ة والدولة العباسية، من حيث المقارنه بين الدولة األموي -  
.نظام الحكم -  

.التيارات واالتجاهات -  
.المؤسسات -  

.مدى تطور الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي في الدولة العباسية تتبع -2  
.وسماته في تلك الفترة( العلوم والمعارف)التعرف على التطور الثقافي   -3  
. في احتواء طموح القادة الفرس و الترك غي السلطة ( تحديدا الخليفة ) لة العباسية يحلل السياسات التي اتبعتها الدو  -4  

.االلمام بالمصادر و المراجع الخاصة بدراسة الدولة العباسية  -5  
 

(.الكفايات والمعارف والمهارات المحددة التي يسعى المساق لتنميتها لدى المتعلم): أهداف خاصة: ثانيا    

.مهارت منهج البحث التاريخي تنمية وتطوير  -أ  

.توضيح مفهوم المركزية والالمركزية في األقاليم اإلسالمية -ب  
.مالحظة العالقة بين الجوانب السياسية واالقتصادية من خالل أمور عدة منها سك النقود والخطبة -ج  

.يستنتج إمكانية تطبيق مفهوم الفدرالية الحديثة على الدولة العباسية -د  
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 :يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على: تاجات التعلّمن -ب

 :يقارن بين الدولة األموية و الدولة العباسية من حيث 
 .نظام الحكم . 
 .التيارات و االتجاهات السياسية السائدة . 
 .المؤسسات االدارية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية . 

 

بيزنطة ) ر السياسي و االجتماعي للدولة العباسية و يقارنه بالدولة األموية في األندلس و الدول المجاورة مثل يتتبع مدى تطور الفك

) 
 .التعرف على دور التطرف الثقافي في العصر العباسي في مسار ومنحى التطور العلمي في الدولة االسالمية الحقا 

 .لحد و القضاء على طموح القادة الفرس و الترك يحدد السياسات التي اتبعتها الدولة العباسية في ا
 .يكتب بحث أو تقرير عن أحوال رجال البالط و القادة العسكريين في الدولة العباسية باالعتماد على مصادر ومراجع الفترة الدقيقة 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

.، وتدريس المساق وتقويمه وأهم المصادر والمراجعالتعريف بالمساق ومحتوياته :األسبوع األول*   
.ظروف نشأة الدعوة العباسية، وهوية الدعوة :األسبوع الثاني*   
(.المرحلة السرية للدعوة)الدعوة العباسية  :األسبوع الثالث*   
(المرحلة العلنية للدعوة)الدعوة العباسية  :األسبوع الرابع*   

:القراءة المساعدة المطلوبة  
443-432، ص 9الطبري، تاريخ ، ج: درالمصا  
631-621، تاريخ الموصل ، ص األزدي  

313-314الدينوري، األخبار الطوال ، ص   
223-201، 696-611مجهول، أخبار الدولة العباسية، ص   

.46-60عبد العزيز الدوري، العصر العباسي األول ص : المراجع  
.626-664شاكر مصطفى، دولة بني العباس، ص   

فترة البناء ( 335-350/هـ651-632)قيام الدولة العباسية وبداية تاريخها السياسي : بوع الخامس والسادس والسابعاألس* 
والتأسيس، ورسم خطوط السياسة العباسية العامة في خالفتي أبي العباس والمنصور، ودورهما في تثبيت أركان الدولة، والقضاء على 

(.وعلويينأمويين، عباسيين، )خصومهما األوائل   
:القراءة المساعدة المطلوبة  

629-621، ص المنبجي، المنتخب من تاريخ المنبجي  
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.549-539، ص 5ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج  
(سيرة الحسن والحسين)البالذري، انساب األشراف،   

.13-55، 54-42عبد العزيز الدوري، العصر العباسي األول ص   
:لعاشر والحادي عشراألسبوع الثامن والتاسع وا*   

فترة االستقرار السياسي النسبي في هذا العصر، وما واجهه من مشكالت وثورات، مثل مشكلة والية العهد، والمشاكل 
.الداخلية، والزنادقة والشعوبية، والبرامكة وثورات العلويين والخوارج  

.ن، والمغرب واألندلس والفرنجةوعالقة الدولة العباسية الحربية والسلمية مع البيزنطيين والهند والصي  
.هذا إلى جانب التطورات الحضارية في تلك الفترة  

.القراءات المساعدة المطلوبة  
.634-653، 651-604، 603-14العصر العباسي األول ص : عبد العزيز الدوري  

.36-55، ص 9ج: الطبري، تاريخ  
.619-611ابن حوقل، صورة األرض، ص   

.219-233ص اليعقوبي، كتاب البلدان،   
305-303النديم، الفهرست، ص   

.633-605هـ،ص  3أحمد عبد الباقي، معالم الحضارة في القرن   
مرحلة القلق السياسي لتزايد الجند الترك، وبدايات نفوذ قادتهم في خالفة  :األسبوع الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر* 

.التالية التي اتسمت بالضعف والتمادي على الخالفة، وظهور الدويالت المعتصم والواثق، وتأثير ذلك على العصور العباسية  
 القراءة المساعدة المطلوبة
 الجاحظ، رسائل الجاحظ

.53-41ص : الجاحظ، مناقب الترك  
مناقشة تقارير الطلبة  :األسبوع الخامس عشر والسادس عشر*  (Term Papers) 

 متطلبات المادة: 
:االمتحانات   

 

عالمة  01(                                        منتصف الفصل : ) االمتحان األول  

عالمات  01:                                                               االمتحان الثاني   

عالمات  01(                                                   التقارير )نشاطات أخرى   

عالمة  01ائي                                                                االمتحان النه  

 

عالمة  011:                                                                       المجموع   
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 :التالية ات واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم .2

 .من خالل عرض أعمال الطلبة األبحاث و التقارير و تحليل محتوى الكتب و مناقشتها ) حلقة البحث  .2
 االستعانةوأجهزة الحاسوب الخاصة بالطلبة ، ويمكن  )( (power point :هزة العرضباستخدام أج(عرض توضيحي  .3

 .بمختبر الكلية 
 ضيف زائر .4

 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 االختبارات المقررة  .2
 (تقييم أبحاث الطلبة وتقاريرهم أثناء المحاضرة )التقييم بالمالحظة  .2

 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 .أجهزة العرض الموجودة في الجامعة . 6

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
.6915ابن األثير، علي بن محمد، الكامل في التاريخ، دار صادر، دار بيروت  -6  
.6913األزدي، يزيد بن محمد، تاريخ الموصل، القاهرة  -2  
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أنساب األشراف ـ القسم الثالث ـ العباس بن عبد المطلب وولده، تحقيق عبد العزيز الدوري،  البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر، -3
.6931المطبعة الكاثوليكية، بيروت   

.6914الجاحظ، عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة  -4  
.6911ــــــــــ، كتاب التبصر بالتجارة،  -5  
.6931، محمد بن عبدوس، الوزراء والكتاب، مبطعة البابي الحلبي، القاهرة لجهشياريا -1  
.ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، دار الكتاب العربي، بيروت -3  
(ت.د)الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد، الكتاب العربي، بيروت  -1  
.حمد بن داود، األخبار الطوال، مكتبة المثنى، بغدادالدينوري، أ -9  

.6931السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة  -60  
.6910الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق محمد كيالني، دار المعرفة، بيروت  -66  
.6931الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر  -62  
.6911ابن الطقطقى، الفخري في اآلداب السلطانية والدولة اإلسالمية، دار صادر، بيروت  -63  
.6911بغداد، مكتبة المعارف، بيروت  ابن طيفور، احمد بن طاهر، بغداد في تاريخ الخالفة العباسية، مكتبة المثنى -64  
.6913ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم، اإلمامة والسياسية، تحقيق طه الزيني، مؤسسة الحلبي، القاهرة  -65  
.6911ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، مكتبة الرياض،  -61  
.6936تحقيق عبد العزيز الدوري، وعبد الجبار المطلبي، دار الطليعة، بيروت مجهول، أخبار الدولة العباسية،  -63  
(ت.د)مجهول، العيون والحدائق في أخبار الحقائق، تحقيق فليشر، مكتبة المثنى، بغداد  -61  
.6911روت المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بي -69  
.6961المقدسي، المطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، تحقيق هوار، باريس  -20  
.6911المنبجي، اغابيوس بن قسطنطين، المنتخب من تاريخ المنبجي تحقيق عمر تدمري، دار المنصور، طرابلس، لبنان  -26  
.6936النديم، محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقيق رضا تجدد، طهران  -22  
(ت.د)اقوت الحموي، ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، دار أحياء التراث العربي، بيروت ي -23  
، كتابي البلدان،6910اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، دار صارد، بيروت  -24  
.م6192ــــــ، كتاب البلدان، ضمن األعالق النفيسة ألبن رستة، تحقيق دي خويه، ليدن  -25  

 
 

  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

.6992إحسان عباس، تاريخ بالد الشام في العصر العباسي، مطبعة الجامعة األردنية، عمان  -6  
.6911أحمد الشريف، حسن محمود، العالم اإلسالمي في العصر العباسي األول، دار الفكر العربي، القاهرة  -2  
.6996لباقي، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت أحمد عبد ا -3  
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.6923أحمد فريد الرفاعي، عصر المأمون، القاهرة  -4  
.6931توفيق سلطان اليوزبكي، الوزارة، نشأتها وتطورها في الدولة العباسية، جامعة الموصل  -5  
.6951الحة في المحيط الهندي، ترجمة يعقوب بكر، القاهرة جورج حوراني، العرب والم -1  
.6932حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي واالجتماعي واالقتصادي والديني، القاهرة  -3  
.حسين عطوان، الدعوة العباسية تاريخ وتطور، مكتبة المحتسب، عمان -1  
(.ت.د)يهي، حمدان الكبيسي، أسواق بغداد حتى نهاية العصر البو  -9  

.6915رضا السيد حسين، المعارك واألسر بين العرب والروم  -60  
.6932زاهية قدورة، الشعوبية وأثرها االجتماعي والسياسي  -66  
.6911سميرة الليثي، الزندقة والشعوبية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة  -62  
.6933ويت شاكر مصطفى، دولة بني العباسي، وكالة المطبوعات، الك -63  
.6912شريف يوسف، تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور، دار الرشيد، بغداد  -64  
.6931صالح الشيخلي، األصناف في العصر العباسي  -65  
.6951عبد الحليم عباس، البرامكة في التاريخ، دار النشر والتوزيع، عمان  -61  
.6911، دار الطليعة، بيروت عبد العزيز الدوري، العصر العباسي األول -63  
، 6916ـــــــــ،  الجذور التاريخية للشعوبية، بيروت  -61  
.6919ـــــــــ، مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي، بيروت  -69  
.هـ6391عبد العزيز سالم، العصر العباسي األول  -20  
.6913د فاروق عمر، طبيعة الدعوة العباسية، مكتبة الفكر العربي، بغدا -26  
.6930ــــــــــ، العباسيون األوائل، دار اإلرشاد، بيروت -22  
.6933ــــــــــ، بحوث في التاريخ العباسي،  -23  
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