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 1. اسم المادة تاريخ انذونح انعثاضيح

 2. رقم المادة (2332332

 (ح،عًهيحانطاعاخ انًعتًذج )َظري ضاعاخ َظريح 3
.3 

 (ح، عًهيحانطاعاخ انفعهيح )َظري ضاعاخ فعهيح 3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج انثكانىريىش

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايعح األردَيح

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم انتاريخ

 10. مستوى المادة تكانىريىش 

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

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انثكانىريىش

 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام 

 14. لغة التدريس انهغح انعرتيح

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

 

 يُّطق انًادج .22

 : يا يهي انرجاء إدراد

 :انطاعاخ انًكتثيح 

  2-2  انخالحاء    

  01-9اٌخ١ّظ  

  

 .وَيانثريذ اإلنكتر 

drghaidaa@ju.edu.jo 
 

 مدرسو المادة .71

 األستاذة الدكتورة غيداء خزنة كاتبي 
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 وصف المادة .71

 وصف انًادج: 

اٌرؼش٠ف تاٌّمشس ِٚحر٠ٛاذٗ ٚذذس٠غٗ ٚذم٠ّٛٗ، ٚأ١ّ٘رٗ فٟ اٌرطٛس اٌغ١اعٟ ٚاٌحضاسٞ ٌراس٠خ اٌذٌٚح اٌؼثاع١ح خاصح، ٚاٌراس٠خ 

 ِصادس اٌذساعح ِٚشاجؼٙا.اإلعالِٟ ػاِح، تاإلضافح إٌٝ 

 أ١ّ٘ح اٌّغاق:

ٕ٘ان جأة ع١اعٟ ٠رّثً فٟ ذحٛي اٌخالفح إٌٝ ٍِه ِطٍك، ٚذشاجغ دٚس اٌؼٕصش اٌؼشتٟ اٌغ١اعٟ ػّا واْ ػ١ٍٗ اٌحاي فٟ صذس  -

عال١ِح، ٚػذَ اإلعالَ ٚاٌذٌٚح األ٠ِٛح، ٚتشٚص دٚس اٌّٛاٌٟ ِغ اٌؼشب فٟ اإلداسج، ٚاٌج١ؼ، تاإلضافح إٌٝ ذٛلف اذغاع اٌذٌٚح اإل

ع١طشج اٌذٌٚح اٌؼثاع١ح ػٍٝ األٔذٌظ ٚاٌّغشب األلصٝ، ٚظٙٛس تذا٠ح ظا٘شج اعرمالي تؼض اٌٛال٠اخ ػٓ اٌذٌٚح ِغ االحرفاظ تشاتطح 

ِؼ٠ٕٛح تٙا، أحصشخ فٟ اٌخطثح ٠َٛ اٌجّؼح ٚفٟ األػ١اد، ٚاالحرفاظ تاعُ اٌخ١ٍفح ػٍٝ إٌمٛد، وّا حصً فٟ دٌٚح األغاٌثح فٟ 

 ٌطا٘ش١٠ٓ فٟ خشاعاْ، فضالً ػٓ ظٙٛس اٌضٔذلح ٚاٌشؼٛت١ح ِٚماِٚرٙا ِٓ جأة اٌذٌٚح.ذٛٔظ، ٚا

وّا ٌٙزا اٌّغاق أ١ّ٘ح حضاس٠ح ٔجّؼد ػٓ ذطٛس اٌّغ١ٍّٓ اٌزاذٟ، ٚاحرىاوُٙ تحضاساخ اٌشؼٛب األخشٜ ِثً اٌشَٚ ٚاٌفشط،  -

ٚاٌرأ١ٌف ػمة رٌه تّا ف١ٙا ذثٍٛس اٌّزا٘ة اإلعال١ِح، ٚاطالػُٙ ػٍٝ ٔظُّٙ  ٚػٍُِٛٙ ػٓ طش٠ك اٌرشجّح، ٚذطٛس اٌحشوح اٌفىش٠ح 

تح١ث أصثح ٌىً أجاص حضاسٞ ثمافٟ ٚػّشأٟ ٚالرصادٞ فٟ ٘زٖ اٌفرشج ذغ١ش لٛٞ ػٍٝ اذجا٘اخ اٌحضاسج اإلعال١ِح فٟ اٌؼصٛس 

 اٌرا١ٌح.
 

 

 األ٘ذاف :

 

 أوال : أهذاف عايح )حصائم انتعهى انعاو ( .

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

التيارات واالتجاىات. -  
المؤسسات. -  

مدى تطور الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي في الدولة العباسية. تتبع -2  
التعرف عمى التطور الثقافي )العموم والمعارف( وسماتو في تمك الفترة.  -3  
لة العباسية ) تحديدا الخميفة ( في احتواء طموح القادة الفرس و الترك غي السمطة . يحمل السياسات التي اتبعتيا الدو  -4  

االلمام بالمصادر و المراجع الخاصة بدراسة الدولة العباسية . -5  
 

)الكفايات والمعارف والميارات المحددة التي يسعى المساق لتنميتيا لدى المتعمم(.ثانيًا: أهداف خاصة:   

ميارت منيج البحث التاريخي. تنمية وتطوير  -أ  

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

يستنتج إمكانية تطبيق مفيوم الفدرالية الحديثة عمى الدولة العباسية. -د  
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 تاجاخ انتعهّى: يتىقع يٍ انطانة عُذ إَهاء انًادج أٌ يكىٌ قادراً عهً:َ -ب

 يقارٌ تيٍ انذونح األيىيح و انذونح انعثاضيح يٍ حيج :
 . َظاو انحكى .

 . انتياراخ و االتجاهاخ انطياضيح انطائذج .
 . انًؤضطاخ االداريح و االقتصاديح و االجتًاعيح و انخقافيح .

 

ر انطياضي و االجتًاعي نهذونح انعثاضيح و يقارَه تانذونح األيىيح في األَذنص و انذول انًجاورج يخم ) تيسَطح يتتثع يذي تطىر انفك

) 
 انتعرف عهً دور انتطرف انخقافي في انعصر انعثاضي في يطار ويُحً انتطىر انعهًي في انذونح االضالييح الحقا .

 نحذ و انقضاء عهً طًىح انقادج انفرش و انترك .يحذد انطياضاخ انتي اتثعتها انذونح انعثاضيح في ا
 ٠ىرة تحث أٚ ذمش٠ش ػٓ أحٛاي سجاي اٌثالط ٚ اٌمادج اٌؼغىش١٠ٓ فٟ اٌذٌٚح اٌؼثاع١ح تاالػرّاد ػٍٝ ِصادس ِٚشاجغ اٌفرشج اٌذل١مح .

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

، وتدريس المساق وتقويمو وأىم المصادر والمراجع.التعريف بالمساق ومحتوياتو األسبوع األول:*   
ظروف نشأة الدعوة العباسية، وىوية الدعوة. * األسبوع الثاني:  
الدعوة العباسية )المرحمة السرية لمدعوة(. * األسبوع الثالث:  
الدعوة العباسية )المرحمة العمنية لمدعوة( * األسبوع الرابع:  

 القراءة المساعدة المطموبة:
443-432، ص 9در: الطبري، تاريخ ، جالمصا  
638-626، تاريخ الموصل ، ص األزدي  

367-364الدينوري، األخبار الطوال ، ص   
223-208، 696-686مجيول، أخبار الدولة العباسية، ص   

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

( فترة البناء 775-750ىـ/658-632: قيام الدولة العباسية وبداية تاريخيا السياسي )بوع الخامس والسادس والسابع* األس
والتأسيس، ورسم خطوط السياسة العباسية العامة في خالفتي أبي العباس والمنصور، ودورىما في تثبيت أركان الدولة، والقضاء عمى 

وعمويين(.خصوميما األوائل )أمويين، عباسيين،   
 القراءة المساعدة المطموبة:

629-628، ص المنبجي، المنتخب من تاريخ المنبجي  
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.549-539، ص 5ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج  
 البالذري، انساب األشراف، )سيرة الحسن والحسين(

.83-55، 54-42عبد العزيز الدوري، العصر العباسي األول ص   
لعاشر والحادي عشر:* األسبوع الثامن والتاسع وا  

فترة االستقرار السياسي النسبي في ىذا العصر، وما واجيو من مشكالت وثورات، مثل مشكمة والية العيد، والمشاكل 
 الداخمية، والزنادقة والشعوبية، والبرامكة وثورات العمويين والخوارج.

ن، والمغرب واألندلس والفرنجة.وعالقة الدولة العباسية الحربية والسممية مع البيزنطيين واليند والصي  
 ىذا إلى جانب التطورات الحضارية في تمك الفترة.

 القراءات المساعدة المطموبة.
.674-657، 656-604، 603-84عبد العزيز الدوري: العصر العباسي األول ص   

.76-55، ص 9الطبري، تاريخ: ج  
.669-668ابن حوقل، صورة األرض، ص   

.269-233ص اليعقوبي، كتاب البمدان،   
305-303النديم، الفيرست، ص   

.637-605ىـ،ص  3أحمد عبد الباقي، معالم الحضارة في القرن   
مرحمة القمق السياسي لتزايد الجند الترك، وبدايات نفوذ قادتيم في خالفة  * األسبوع الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر:
التالية التي اتسمت بالضعف والتمادي عمى الخالفة، وظيور الدويالت. المعتصم والواثق، وتأثير ذلك عمى العصور العباسية  

 القراءة المساعدة المطموبة
 الجاحظ، رسائل الجاحظ

.53-48الجاحظ، مناقب الترك: ص   
مناقشة تقارير الطمبة  * األسبوع الخامس عشر والسادس عشر: (Term Papers) 

 متطمبات المادة: 
 االِرحأاخ :

 

ػالِح  01: )ِٕرصف اٌفصً (                                         االِرحاْ األٚي  

ػالِاخ  01االِرحاْ اٌثأٟ :                                                                 

ػالِاخ  01ٔشاطاخ أخشٜ )اٌرماس٠ش (                                                     

ػالِح  01ائٟ                                                                االِرحاْ إٌٙ  

 

ػالِح  011اٌّجّٛع :                                                                         
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 انتانيح: اخ واالضتراتيجياخ انتذريطيحانُشاطتطىير َتاجاخ انتعهى انًطتهذفح يٍ خالل  يتى .2

 حهقح انثحج ) يٍ خالل عرض أعًال انطهثح األتحاث و انتقارير و تحهيم يحتىي انكتة و يُاقشتها . .2
 االضتعاَحوأجهسج انحاضىب انخاصح تانطهثح ، ويًكٍ  )( (power point :هسج انعرضتاضتخذاو أج(عرض تىضيحي  .3

 تًختثر انكهيح .
 ضيف زائر .4

 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتقييى وانًتطهثاخ انتانيح: أضانيةخالل يٍ  انًطتهذفح َتاجاخ انتعهى تحققإحثاخ  يتى
 االختثاراخ انًقررج  .2
 انتقييى تانًالحظح )تقييى أتحاث انطهثح وتقاريرهى أحُاء انًحاضرج ( .2

 
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم 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 المطموبة .02

 . أجيزة العرض الموجودة في الجامعة .6

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
.6965ابن األثير، عمي بن محمد، الكامل في التاريخ، دار صادر، دار بيروت  -6  
.6967األزدي، يزيد بن محمد، تاريخ الموصل، القاىرة  -2  
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أنساب األشراف ـ القسم الثالث ـ العباس بن عبد المطمب وولده، تحقيق عبد العزيز الدوري،  البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر، -3
.6978المطبعة الكاثوليكية، بيروت   

.6964الجاحظ، عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السالم ىارون، مكتبة الخانجي، القاىرة  -4  
.6966ــــــــــ، كتاب التبصر بالتجارة،  -5  
.6938، محمد بن عبدوس، الوزراء والكتاب، مبطعة البابي الحمبي، القاىرة لجيشياريا -6  
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عمي، المنتظم في تاريخ المموك واألمم، دار الكتاب العربي، بيروت. -7  
الخطيب البغدادي، أحمد بن عمي، تاريخ بغداد، الكتاب العربي، بيروت )د.ت( -8  
حمد بن داود، األخبار الطوال، مكتبة المثنى، بغداد.الدينوري، أ -9  

.6976السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخمفاء، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم، دار نيضة مصر، القاىرة  -60  
.6980الشيرستاني، محمد بن عبد الكريم، الممل والنحل، تحقيق محمد كيالني، دار المعرفة، بيروت  -66  
.6976الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والمموك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعارف بمصر  -62  
.6966ابن الطقطقى، الفخري في اآلداب السمطانية والدولة اإلسالمية، دار صادر، بيروت  -63  
.6968بغداد، مكتبة المعارف، بيروت  ابن طيفور، احمد بن طاىر، بغداد في تاريخ الخالفة العباسية، مكتبة المثنى -64  
.6967ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسمم، اإلمامة والسياسية، تحقيق طو الزيني، مؤسسة الحمبي، القاىرة  -65  
.6966ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية والنياية، مكتبة المعارف، بيروت، مكتبة الرياض،  -66  
.6976تحقيق عبد العزيز الدوري، وعبد الجبار المطمبي، دار الطميعة، بيروت مجيول، أخبار الدولة العباسية،  -67  
مجيول، العيون والحدائق في أخبار الحقائق، تحقيق فميشر، مكتبة المثنى، بغداد )د.ت( -68  
روت المسعودي، عمي بن الحسين، مروج الذىب ومعادن الجوىر، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بي -69

6988. 
.6966المقدسي، المطير بن طاىر، البدء والتاريخ، تحقيق ىوار، باريس  -20  
.6986المنبجي، اغابيوس بن قسطنطين، المنتخب من تاريخ المنبجي تحقيق عمر تدمري، دار المنصور، طرابمس، لبنان  -26  
.6976النديم، محمد بن اسحاق، الفيرست، تحقيق رضا تجدد، طيران  -22  
اقوت الحموي، ياقوت بن عبد اهلل، معجم البمدان، دار أحياء التراث العربي، بيروت )د.ت(ي -23  
، كتابي البمدان،6960اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، دار صارد، بيروت  -24  
م.6892ــــــ، كتاب البمدان، ضمن األعالق النفيسة ألبن رستة، تحقيق دي خويو، ليدن  -25  

 
 
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

.6992إحسان عباس، تاريخ بالد الشام في العصر العباسي، مطبعة الجامعة األردنية، عمان  -6  
.6966أحمد الشريف، حسن محمود، العالم اإلسالمي في العصر العباسي األول، دار الفكر العربي، القاىرة  -2  
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.6996لباقي، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث اليجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت أحمد عبد ا -3  
.6927أحمد فريد الرفاعي، عصر المأمون، القاىرة  -4  
.6976توفيق سمطان اليوزبكي، الوزارة، نشأتيا وتطورىا في الدولة العباسية، جامعة الموصل  -5  
.6958الحة في المحيط اليندي، ترجمة يعقوب بكر، القاىرة جورج حوراني، العرب والم -6  
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 ضشٚسج اوغاب اٌطاٌة اٌّٙاساخ اٌرا١ٌح :

 

 لشاءج اٌخشائظ ) اوغاب ِٙاسج ذحذ٠ذ ٚذؼ١١ٓ اٌّٛالغ ، ٚذرثغ اٌّٙاساخ اٌؼغىش٠ح ٚ اٌرجاس٠ح (. .0

 لشاءج اٌّغىٛواخ ٚ إٌمٛػ ٚاعرخالص اٌّادج اٌخاصح تاٌذٌٚح اٌؼثاع١ح . .2

 .ٛب اٌرذس٠غٟ ، تاٌخشٚج ػٓ األعا١ٌة االػر١اد٠ح )اٌرٍم١ٓ ٚ اٌّحاضشج ( تاػرّاد االعٍٛب اٌالِٕٙجٟفٟ األعٍ ٠ٕٛغاٌر .0
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