
جدول الدروس االسبوع

ايسر ابراهيم ميراالسم

البريد االلكتروني

فلسفة التاريخاسم المادة

اول -اهداف فلسفة التاريخ-مفهوم التاريخ وتطور الفكر التاريخيمقرر الفصل
النظريات الحديثة في تفسير التاريخ-النظريات في تفسير التاريخ

لبات باهمية فلسفة التاريخ واهمية التعريفات التي تناولتها افهام الطااهداف المادة
هذه الفلسفة حسب الحضارات واالديان المختلفة

اول -اهداف فلسفة التاريخ-مفهوم التاريخ وتطور الفكر التاريخيالتفاصيل االساسية للمادة
–النظريات الحديثة في تفسير التاريخ -النظريات في تفسير التاريخ

-اراء العلماء والفالسفة في تفسير التاريخ-الحضاري للتاريخالتفسير
النقد التاريخي–التفسير القومي للتاريخ 

الكتب المنهجية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 

كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 

الثالثة:المرحلة 

ایسر ابراھیم میر :الثي اسم المحاضر الث

مدرس :اللقب العلمي 

:المؤھل العلمي 

:مكان العمل  



المصادر الخارجية

االمتحان النهائيالمشروعاالمتحانات اليوميةالمختبرالفصل الدراسي

%٢٠-%٥-%٢٥تقديرات الفصل

معلومات اضافية



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مفھوم التاریخ وتطور الفكر تشرین االول-١٦
التاریخي

مصطلح فلسفة التاریخ والعالقة بین تشرین االول–٢١٣
العلم والفلسفة

لتدوین التاریخي ومساھمات تطور اتشرین االول- ٣٢٠
العرب المسلمین

اول النظریات في تفسیر التاریخ تشرین االول- ٤٢٧

االمم القدیمة وفھم التاریخ تشرین الثاني-٥٣
االسطوري

تفسیر الدیانات السماویة الكبرىتشرین الثاني - ٦١٠

قاتتطبی- التفسیر االسالمي للتاریخ تشرین الثاني- ٧١٧

النظریات الحدیثة في تفسیر التاریختشرین الثاني- ٨٢٤

نظریة العامل الجغرافيكانون االول-٩١

نظریة العامل الفرديكانون االول-١٠٨

التفسیر المثالي للتاریخكانون االول- ١١١٥

التفسیر المادي للتاریخكانون االول- ١٢٢٢

یقاتتطبكانون االول- ١٣٢٩

االستعداد لالمتحانات الفصلیةكانون الثاني-١٤٥

مراجعاتكانون الثاني- ١٥١٠

١٦

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

جامعة بغداد:الجامعة 

كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 

الثالثة:المرحلة 

ایسر ابراھیم میر:المحاضر الثالثي اسم

مدرس :اللقب العلمي 

:المؤھل العلمي 

:مكان العمل  



عطلة نصف السنة

التفسیر الحضاري للتاریخكانون الثاني- ١٧٢٦

رأي ابن خلدون في تفسیر التاریخشباط-١٨٢

رأي فیكو في تفسیر التاریخشباط-١٩٩

أي اشبنكلر في تفسیر التاریخرشباط- ٢٠١٦

رأي توینبي في تفسیر التاریخشباط- ٢١٢٣

تطبیقاتشباط- ٢٢٢٩

التفسیر القومي للتاریخاذار-٢٣١

النظریة العنصریة في تفسیر التاریخاذار-٢٤٨

دور الفكر في التطور والتقدماذار- ٢٥١٥

النقد التاریخياذار- ٢٦٢٢

النقد التاریخياذار- ٢٧٢٩

تطبیقات على النقد التاریخينیسان-٢٨٥

تطبیقات على النقد التاریخينیسان- ٢٩١٢

االستعداد لالمتحانات الفصلیة نیسان- ٣٠١٩

مراجعةنیسان- ٣١٢٦

٣٢

:توقیع العمید : توقیع االستاذ 

عامر محمد علي.دایسر ابراھیم میر           . م



Course Weekly Outline

Course Instructor ِِAeeser Ebrahem Meer

E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com

Title Philosophy of history

Course Coordinator The concept of history and the historical evolution of thought - the objectives
of the philosophy of history - the first theories in the interpretation of history -
modern theories inthe interpretation of history

Course Objective

Explain to students the importance of the philosophy of history and the
importance ofdefinitions addressed by this
philosophy by various civilizations and religions

Course Description

The concept of history and the historical evolution of thought - the objectives
of the philosophy of history - the first theories in the interpretation of history -
modern theories in the interpretation of history - cultural interpretation of

history - the views of scientists andphilosophers in the interpretation of history -
the national interpretation of history - of historical criticism

Textbook

Republic of Iraq

      The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research

University: University of Baghdad

College: College of Education for
Girls

Department: History

Stage: The third

Lecturer name: Aeeser Ebrahem

Meer

Academic Status:

Qualification:

Place of work:



References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam
Course Assessment

(25%) ---- (5%) ---- (20%)

General Notes Type here general notes regarding the course



Course  weekly Outline

week Date Topics Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 6-February The concept of history and the
historical evolution of thought

2 13- February The term philosophy of
history and the

relationship between
science and philosophy

3 -20- February Blogging the
historical evolution and

contributions of Arab Muslims

4 27- February First theories in the
interpretation of history

5 3- January Nations and understanding
the ancient legendary history

6 10- January Interpretation of the
major monotheistic religions

7 17- January Islamic interpretation of
history - Applications

University: University of Baghdad

College: College of Education for
Girls

Department: History

Stage: The third

Lecturer name:

Academic Status:

Qualification:

Place of work:

Republic of Iraq

The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



8 24- January Modern theories in the
interpretation of history

9 ١-December Theory of geographic

10 8- December Theory of the individual worker

11 15- December Ideal interpretation of history

12 22- December The physical interpretation of
history

13 29- December Applications

14 5-January Prepare for
the exams quarterly

15 10- January Reviews

16

Half-year Break

17 26- January Cultural interpretation of
history

18 -2-February The opinion of
Ibn Khaldun in the

interpretation of history

19 9-February Fico's opinion in the
interpretation of history

20 16- February Ashpenneklr opinion in the
interpretation of history

21 23- February Toynbee's opinion in the
interpretation of history



22 29- February Applications

23 1-March National interpretation of
history

24 8-March Theory of racism in the
interpretation of history

25 15- March The role of thought in
the development and progress

26 22- March Historical criticism

27 29- March Historical criticism

28 -5- April Applications to historical
criticism

29 12- April Applications to historical
criticism

30 19- April Prepare for
the exams quarterly

31 26- April Review

32

Instructor Signature: Dean Signature:

ِِAeeser Ebrahem Meer    Dr.Aamer Mohamed Ali


