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 ((السنوية الخطة التدريسية  ةاستمار)) 

 التدريسي: اسم د. ظافر اكرم قدوري

DR- dhaferolhige @yahoo.com  البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: منهج البحث التاريخي

 :مقررالفصل 

 ان تعلم الطلبة كيفية واساسيات منهج البحث التاريخي 

 ة:الماد أهداف علمية وطنية .وكيفية كتابة البحوث التاريخية بطريقة 

خ مع ابرز مادة منهج البحث مادة علمية تقوم اساسياتها على معرفة الطالب لصفات وشروط المؤرخ والباحث في حقل التاري 

  البحوث بطريقة عملية المتمثلة بجمع المادة العلمية وتبويبها ثم عملية كتابةالمؤلفات التاريخية وطرف البحث العلمي تصنيفات 
 ة:للماد ة األساسيالتفاصيل 

محاضرات في منهج البحث التاريخي  / د. جابر فاضل ضاحي -1  

منهج البحث التاريخي / حسن عثمان -2  
 ة:الكتب المنهجي

هرنشو  –ج  –علم التاريخ  -1  
شاكر مصطفى –التاريخ والمؤرخون العرب  -2  

 ة:المصادر الخارجي

نات اليوميةاالمتحا المشروع االمتحان النهائي  الفصل الدراسي المختبر 

%40مثالً  %10مثالً  -  %15مثالً    %35مثالً  

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 –عريفة مفهوم التاريخ تطور مناهجه : التاريخ ت  

 فائدته                               
 1 

 2  صفات المؤرخ وشروطه  

عالقة التاريخ بالعلوم االخرى ) المساعدة   

اللغات الفيلوجيا ) فقه  –والواصلة ( 

 اللغة (

 
3 

العلوم المساعدة ايضًا علم الوثائق دراسة   

  االختام ، االختام الرنوك الجغرافية 
4 

االدب ، الفنون  –المساعدة ايضًا العلوم   

 الرسم التصوية النخت العمارة االثار 
 5 

 6  نشأة وتطور مناهج البحث والتدريس التاريخي  

 7  اختيار الموضوع وخطة البحث  

) التفتيش (جمع المراجع واالصول      8 

 9  نقد االصول التاريخية واثبات صحتها  

زمان التدوين ومكانتهتعين شخصية المؤلف وتمديد        

 
10 

 ت تحري نصوص االصول وتمديد العالقة بينها   

 
11 

النقد الباطن االيجابي       

 
12 

النقد الباطن السلبي      

 
13 

اثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها       

 
14 

التطبيقات العملية        

 
15 

    16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

ات الحقائق التاريخيةاثب      
 

1 

 القواعد العامة للتركيب التاريخي  
 

2 

االجتهاد السلبي وااليجابي      
 

3 

التطبيق العملي لكتابة البحث       
 

4 

جمع المعلومات في جزازات وكيفية     

  تفريقها 
5 

 المسودة االولى للبحث    
 

6 

 قراءة المسودة االولى للبحث    
 

7 

التعليق –ة المسودة قراء        
 

8 

 المبيضة   
 

9 

المقدمة وتحليل المصادر والتمهيد         10 

صميم المادة االقتباس ، الهوامش ،       

  ا  االسلوب
11 

الخاتمة والمالحق          
 12 

 فهرس المصادر والمراجع  
 

13 

لالمتحانات  تمراجعات واالستعدادا         

النهائية      
14 

مراجعة التطبيقات العملية        
 15 

 16  مناقشة البحوث التجريبية  
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