مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :بهاء موسى حبيب
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

الدكتور بهاء موسى حبيب
Bahhamusa91@gmail.com

اسم المادة

فلسفة التاريخ

مقرر الفصل

سنوي

أهداف المادة

 .1تعزيز التفكير التأملي عند المؤرخين
 .2تكوين مداخل تفسيرية لنشوء الدول والحضارات

 .3عرض النظريات المختلفة في فهم وتفسير تكامل التاريخ
التفاصيل األساسية للمادة

تعريف مصطلح فلسفة التاريخ ودراسة مفصلة حول فلسفة التاريخ التأملية وفلسفة التاريخ

النقدية ونتناول بالتفصيل النظريات اإلسالمية والغربية التي حاولت تفسير اإلحداث التاريخية

وكذلك تتعرض ألهم العوامل التي تصنع التاريخ وتمحيص النص التاريخي وفق المعايير العلمية.
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

 )1محمد محمود صبحي  /فلسفة التاريخ

 )2جميل موسى النجار  ،فلسفة التاريخ ( مباحث نظرية )
 )1عف الشرقاوي  ،في فلسفة الحضارة اإلسالمية .
 )2د  .جاسم سلطان  /أداة فلسفة التاريخ
الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي
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اليومية

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي
المقرر الدراسي األسبوعي لمادة
فلسفة التاريخ  /الصف الثالث
/قسم التاريخ

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :بهاء موسى حبيب
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :التربية للبنات
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الموضوع
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مفهوم التاريخ وتطور الفكر التاريخي
مصطلح فلسفة التاريخ والعالقة بين العلم والفلسفة
أهداف فلسفة التاريخ
تطور التدوين التاريخي ومساهمات العرب المسلمين
أول النظريات في تفسير التاريخ
االمم القديمة وفهم التاريخ االسطوري
تفسير الديانات السماوية الكبرى
تطبيقات /التفسير االسالمي للتاريخ
النظريات الحديثة في تفسير التاريخ
نظرية العامل الجغرافي
نظرية العامل الفردي البطولي
التفسير المقالي للتاريخ
التفسير المادي للتاريخ
تطبيقات
العطلة الربيعية
التفسير الحضاري للتاريخ
رأي ابن خلدون في تفسير التاريخ
رأي فيكو في تفسير التاريخ
في تفسير التاريخ شبنجلر رأي
رأي توينبي في تفسير التاريخ
تطبيقات
) البطل ( صانع االحداث
االمم ودورها في صناعة االحداث
عوامل نشوء وازدهار الحضارة
عوامل تدهور وانحطاط الحضارة
التفسير القومي للتاريخ
التفسير العربي للتاريخ
النقد التاريخي
تطبيقات على النقد التاريخي
االمتحانات النهائية

مدرس المادة  :المدرس الدكتور  :بهاء موسى حبيب uokufa-edu-iq@ musa Bahha

