Thirteen hundred to seven hundred years ago
 عام سنة٧٠٠  حتى١٣٠٠ من
Islam reached Iraq in 635 CE when the cities of
Kufa and Basra were first established as military
camps. Kufa became the capital of the Islamic world
during the Caliphate of Imam Ali in 657 CE. Forty
years later, the city of Wasit became the Umayyad
headquarters in Iraq.

 ميالدية وتم تأسيس مدن٦٣٥ وصل اإلسالم الى العراق في عام
 أصبحت.جديدة كقواعد عسكرية في البداية مثل الكوفة والبصرة
٦٥٧ الكوفة عاصمة للعالم اإلسالمي خالل فترة اإلمام علي عام
 أصبحت مدينة واسط حاضرة األمويين في، وبعد أربعين سنة.ميالدية
.العراق

In 750 CE, Baghdad became the capital of the Abbasid
 م أصبحت بغداد عاصمة الخالفة العباسية التي امتدت٧٥٠ في عام
Caliphate, which stretched from India to Morocco. By the  كانت بغداد أكبر مدينة،  مع بداية القرن العاشر.من الهند إلى المغرب
beginning of the tenth century, Baghdad was the largest
 كانت هذه فترة انفتاح ثقافي. ازدهر العلم واألدب والفن.في العالم
city in the world. Science, literature and art flourished.
 ازدهرت العديد من.وسياسي بين األراضي اإلسالمية والعالم األوسع
This was a period of cultural and political openness
.الجماعات الدينية والعرقية المتنوعة في هذه الفترة
between the Muslim territories and the wider world. Many
diverse religious and ethnic communities flourished in this
period.
After the devastation caused by the Mongol invasion
in 1258 CE, central power collapsed. Important cities
emerged at Samarra, Najaf, Hilla and Mosul. The
Ottomans took control of Iraq around 500 years ago,
shaping the cultural, social and economic life of the
country. Modern Iraq was established in the early
twentieth century.

 انهارت السلطة، م١٢٥٨ بعد الغزو المغولي الذي دمر العراق في عام
، النجف الحلة، ثم ظهرت مدن مهمة مثل سامراء.المركزية في بغداد
 سيطر العثمانيون على العراق منذ حوالي، وفي فترة الحقة.والموصل
 واالقتصادية، االجتماعية، والذين صاغوا الحياة الثقافية، سنة٥٠٠
. ثم تأسس العراق الجديد في بدايات القرن العشرين.للدولة

Top image: Palace-fortress from the early Islamic period (Photograph: M. de Gruchy).

.) دي جروشي. م:حصن يرجع لبدايات العصر اإلسالمي (تصوير- قصر:الصورة باألعلى

Right: The Sharabiya School in Wasit (Photograph: M. Tammuz).

.) تموز. م: مدرسة الشرابية في واسط (تصوير:على اليمين

Below: Deir Mar Behnam - one of the oldest monasteries in the Nineveh Plain (Photograph: B. Al-Maslob).

.) المصلوب. ب: واحد من أقدم األديرة في سهل نينوي (تصوير، دير مار بيهنام:باألسفل

Above: Kufa, the first mosque in Iraq (Photograph: Al-Kufa Grand Mosque).

.) الجامع الكبير بالكوفة: أول مسجد في العراق (الصورة، الكوفة:باألعلى

Right: Kufic Script - one of the oldest examples of Arabic calligraphy (Photograph: S.Mousa).

.) موسى. س: أحد أقدم األمثلة على الخط العربي (تصوير، نقش كوفي:على اليمين

Bottom image: Al-Mustansiriya Madrasah in Baghdad - an important centre of Islamic learning
(Photograph: S. Neogi).

.) نيجوي. س: أحد أهم مراكز تعلم اإلسالم (تصوير، المدرسة المستنصرية في بغداد:الصورة باألسفل
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