




angel
Typewriter
حقناً لدماء المسلمين وتوحيداً لكلمتهم

angel
Typewriter
سميت الدولة الأموية بهذا الاسم نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.





angel
Typewriter
معاوية بن أبي سفيان ،    عبد الملك بن مروان   ،  الوليد بن عبد الملك ،    عمر بن عبد العزيز.

angel
Typewriter
مؤسس الدولة الأموية هو معاوية بن أبي سفيان

angel
Typewriter
     استمرت خلافة معاوية بن أبي سفيان 19 عام.



الشدة في الحق  

المرونة في تعامله مع الناس 

angel
Typewriter
حبل الود والتفاهم الذي كان يحرص معاوية “رضي الله عنه” دائمًا على المُحافظة عليه بينه وبين من حوله، لكي يتمكَّن من نَيْل ولاء الجميع وحبهم واحترامهم



angel
Typewriter
مؤسسة النقد العربي السعودي





angel
Typewriter
مراكز الراعاية الاجتماعية 

angel
Typewriter
معاهد النور

angel
Typewriter
دور الوفاء لرعاية المسنين



اوزباكستان

angel
Typewriter
سنتان وخمسة أشهر.

angel
Typewriter
التقوى ، العدل ، التواضع ، الورع ، الزهد



 ،  .

angel
Typewriter
القوة ،                                              العزيمة

angel
Typewriter
الأمانة                                       الصبر

angel
Typewriter
حُسن الخُلُق                                      ، الرأفة.



١ ٢٣ ٤٥ ٦٧ ٨٩١٠ ١١

هجرى١٤

معاوية بن 

أبي 

سفيان

مروان بن 

محمد

سبعة عشر 

خليفة
واحد وتسعون عاماهجرى١٣٢

angel
Typewriter
نسبةً إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (جد الأمويين).

angel
Typewriter
بسبب اتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم على خليفة واحد.

angel
Typewriter
إخماد الفتنة ، وتوحيد كلمة المسلمين وحقن دمائهم ، وقيام الدولة الأموية



عامانأعوام١٠عاما٢١عاما٢٩

اداى ذلك الى خلق روح الترابط والتماسك بين افراد المجتمع

ادى ذلك الى زيادة اعداد حفظة القرءان الكريم وبالتالى خلق حالة من التعامل االخالقي بين الجميع

ادى ذلك الى ازدهار االقتصاد االسالمى وتقوية العملة االسالمية

االهتمام باالسطول البحرىالعناية بااليتامنظام البريداالمر بتدوين الحديث الشريف



معركة ذات الصوارى انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الروم

angel
Typewriter
  لصد هجماتهم البحرية والتأكد من مهاجمة سواحل روما وتأمين سواحل الدولة الأموية من ناحية الروم.





لماذا قام عقبة بن نافع ببناء مدينة القيروان ؟





اشبيلية                   طليطلة

   

اسبانيا

قرطبة

 

اوروبا

angel
Typewriter
مضيق جبل طارق.

angel
Typewriter
البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي.

angel
Typewriter
المملكة الغربية

angel
Typewriter
الأسباب التي دفعت المسلمين لفتح الأندلس هي نشر الإسلام.



angel
Typewriter
يرجع سبب انتصار المسلمين في الأندلس ولما تميز به المسلمون من قوة العقيدة 
وحب الجهاد في سبيل الله والتماسك والثبات والإيمان بنصر الله.





◯

angel
Typewriter
دخول أهلها في الاسلام ,إقامة المساجد, قيام حضارة إسلامية, 
انتشار الأمن في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية.



✔

✔

angel
Typewriter
بسبب معاملة المسلمين وأخلاقهم الحسنة.

angel
Typewriter
نظام الصوائف والشواتي.

angel
Typewriter
قبرص، رودوس، كريت. 

angel
Placed Image

angel
Typewriter
   لتصبح قاعدة حربية للمسلمين، نقطة لانطلاق الإسلام، مكاناً ثابتاً يتواجد فيه الجنود.

angel
Placed Image



 عقبة بن نافع  

طارق بن زياد

 قتيبة بن مسلم

معاوية بن ابي سفيان 

الوليد بن عبدالملك  

الوليد بن عبدالملك  

الوليد بن عبدالملك  

(اسبانيا ) وجود العديد من االثار االسالمية والعربية موجودة حتى االن ببالد االندلس 

angel
Typewriter
محمد بن القاسم الثقفي

angel
Placed Image





هى التعصب و انحياز الرأى والعاطفة تجاه ابناء نفس القبيلة عما سواهم وتفضيلهم بالنصرة والحق دون التثبت 

ن َذَكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم شُ  َ)قوله تعالى  ِ أَتْقَاُكْم ۚ َرَمُكْم ِعندَ عُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَكْ يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ َّللاَّ

َ َعِليٌم َخبِيٌر  (13)إِنَّ َّللاَّ



ضعف الحكام 

الن قوة وبقاء الدولة من قوة الحاكم 

angel
Placed Image

angel
Placed Image

angel
Typewriter
اشتعال العداوة والبغضاء بين القبائل 
كثرة الحروب بين القبائل 
ضعف الدولة وفقد قوتها 



بسبب ظهور النزاع بين القبائل العربية

تعدد العرقيات التى دخلت االسالم حديثا من غير العرب 

هجرى ١٣٢عام 

عاما٩1

وصفها بأنها منتنة 

ضعف قوة  وترابط المجتمع 

المجتمعانتشار الكره والحقد بين اطياف 

االجتماعية واالقتصادية للدولةالقوةانهيار

angel
Placed Image

angel
Placed Image



الدولة العباسية ظهور 

angel
Typewriter
عدم وجود نظام أساسي للحكم. 
العصبية القبلية. 



angel
Typewriter
الانغماس في الترف واللهو. 





تنسب الدولة األموية الى جدهم أمية بن عبد شمس

مؤسس الدولة االموية هو معاوية بن ابي سفيان

استمر حكم الدولة االموية مدة واحد وتسعون عاما

هجرى132انتهى حكم الدولة االموية على يد العباسيين سنة 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

angel
Typewriter
✔



    

 

الحسن بن على

معاوية بن ابي سفيان

عبدالملك بن مروان

عقبة بن نافع

angel
Typewriter
محمد بن القاسم الثقفي

angel
Placed Image

angel
Placed Image

angel
Typewriter
الوليد بن عبد الملك.



١ ٢ ٣

اسبانيا

تونس

أنشأ ديوان الخاتم               

رتب الصوائف والشواتى    قضى على الثورات

ا                                          الداخلية

عزل الوالة الظالمين 

القساة والعمال 

قدم القروض المالية 

للمزارعين

angel
Typewriter
باكستان.

angel
Typewriter
وضع للمكفوفين من يقودهم ورتب لهم رواتب.
أعطى المجذومين حتى أغناهم عن السؤال.

angel
Typewriter
عرب الدواوين.




