
 

 تكريت  الجامعة :                                                                        

 اآلداب  الكلية :                                                                        
 التاريخ ــم :القس                                                                       

 الثالثة المرحلة :                                                                      

 ر: خميس غربي حسين اسم المحاض                                                        
 علمي : استاذ مساعداللقب ال                                                             

                                                                                                 

                                                                                                 
 المؤهل العلمي : دكتوراه

 نخميس غربي حسي االسم
 فكر إسالمي اسم المادة

  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 

,  تاريخفلسفي واإلجابة على األسئلة التي تدور حول جدوى دراسة ال ردراسة التاريخ من منظو

 ووضع القوانين التي تحكم سير التاريخ . 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 

في  لنظرياتعند الشعوب . وأبرز ا ريخي, وتطور التدوين التاتعاريفهوأبرز تدرس مفهوم التاريخ 

  تفسير التاريخ.

 

 الكتب المنهجية

 

 , تأليف غانم الحفو وآخرون . كتاب فلسفة التاريخ 

 

 المصادر الخارجية

 

 محمد جلوب فرحان : فلسفة التاريخ . -1

 هاشم المالح : الوسيط في فلسفة التاريخ . -2

 ريخ مجاله وفلسفته .أنوري جعفر : الت -3

 

 ت الفصلتقديرا

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 

 

 معلومات اضافية

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس 

 االسبوعي

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لعلميجهاز االشراف والتقويم ا

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :

 اآلداب ة :الكلي

 التاريخ  اسم القســم :

 الثالثة المرحلة :
 خميس غربي حسين اسم المحاضر الثالثي :

  استاذ مساعد اللقب العلمي :
 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 جامعة تكريت / كلية اآلداب مكان العمل  :



 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   التاريخ مفهوم         5/1/2015 1

   أهداف فلسفة التاريخ              2014/ 12/1    2

   تطور التدوين التاريخي  2015/  1/  19 3

   مساهمة العرب في تطور التاريخ               2015 /26/1 4

   نظريات تفسير التاريخ  2015/ 2/  2 5

   التفسير الديني للتاريخ  2015/  2/  9 6

   نظرية العامل الجغرافي   2015 /2/  16 7

   التفسير العرقي للتاريخ 2015/  2/  23 8

   العامل االقتصادي  2015 /3 /2 9

   المادية التاريخية  2015/  3 /9 10

   نظرية العامل الفردي  2015/  3/  16 11

   العامل البطولي  2015/ 3/  23 12

   اريخالمنظور االجتماعي للت 3/2015 /29 13

   التفسير األسطوري  2015/  4/  6 14

   مدارس التفسير االسطوري 2015/ 4/  13 15

    التفسير الحضاري للتاريخ 20/4/2015 16

 

    التفسير الحضاري عند ابن خلدون 2015/  27/4 17

   اسباب الخطأ والكذب في التاريخ                       5/2015/  2 18

   الدورة الحضارية عند ابن خلدون 2015 / 5/ 9 19

   أهم االنتقادات انظرية ابن خلدون  2015/  5/  16 20

    التفسير الحضاري عند فيكو  2015 /5/ 23 21

   الدولة الحضارية عند فيكو    5/2015/  30 22

    التفسير الحضاري عند شبنكلر  2015/  6 /4 23

    كلر للحضاراتمنظور شبن  2015/ 6 /11 24

    مالحظات حول دراسة شبنكلر 2015/  6 /18 25

    دراسة التاريخ عند توينبي  2015/  6 /25 26

    األفراد المبدعون والمجتمع  2015/  7/  1 27

    نظرية التحدي واالستجابة ًا   2015/ 7/  8 28

    انهيار الحضارات 15/7/2015 29

    مالحظات حول دراسة توينبي 22/7/2015 30

    اهمية دراسة التاريخ حضاريا 29/7/2015 31

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
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College: Arts 

Department: History 

Stage :thared  

Lecturer name: kamisGarbi Husin 

Academic Status:Instructor 

Qualification:Doctorate 
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Course Instructor Kamis garbi husiin 

E_mail Gbomkamis @ yahoo . com 

Title philosophy of history  

Course Coordinator  

 
Course Objective 
 

Stady history by answering the importance of historcl studies and the most important 
theories that exist in this field as answes to such question .  

 
Course Description 
 

 
 

 
Textbook 

 
1- Ganam al hafoo : History phlosophy 
 

 
References 

 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Concept of history    

University: Tikrit  

College: Arts  

Department: History 

Stage: thared 

Lecturer name:kamisGarbi Hussin 

Academic Status: Instructor 

Qualification: Doctorate 

Place of work:Tikrit University 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



2  Aims of history   

3  Development of historcat 

recording   
  

4  Arabs participation in the history     

5  Theones of historical 

explanation  
  

6  Religious explanations of history    

7  Theories of the geographical 

element  
  

8  Ethnical explanation of history     

9  Economy and historical 

materialism  
  

10  The theory of  individualism    

11  Legendary  explanations of  history    

12  Civilized explanation of history    

13     

14     

15     

16     

Half-year Break 

17  I bin  khaldun    

18  Explanation of Civilization   

19  Explanation of Civilization by Vico    

20  Civilization by Shibgner    

21  Explanation of Civilization by 

Twinby  
  

22  Importance of historical 

Civilization studies 
  

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


