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 الوحدة أهداف

املدارس  لتارخييني عند املؤرخني قدميا وحديثا، وتعريفه بأهم احملطات واملدارس واالجتاهات املعرفية وإثارة انتباه الطالب إىل أمهية تطور املعرفة واملنهج ا
ا التارخيية.   التارخيية اليت عرفتها البشرية عرب خمتلف فرتا

دف تنمية احلس التاإطالع الطالب على خمتلف الوثائق املوظفة يف الدراسات التارخيية، وطرق التعامل مع كل نوع من أنواعها، وذل رخيي لدى الطالب ك 
 وصقل قدرات االستنباط والبحث لديه.

  البحث التارخيي.يفمتكني الطالب من األدوات واملهارات األساسية املرتبطة بتقنيات قراءة وحتليل الوثيقة التارخيية على اختالف أنواعها وكيفية توظيفها 

 الوحدة محتوى
  :أقسام ثالثة إىل الوحدة هذه حماور تنقسم

 كما لتارخيية،ا املدارس تالفاخ وحبسب التارخيية، واحلقب العصور عرب تطور كمفهوم التارخيية بالوثيقة التعريف فيه يتم نظري أول قسم -
 قبيل ومن واملوضوعية، ةالذاتي قبيل من أنواعها اختالف على التارخيية الوثائق حتليل يطرحها اليت واإلشكاالت القضايا بعض فيه تثار

  ...والتكامل االختالف
  .التارخيي البحث يف توظيفها وكيفية التارخيية الوثيقة وحتليل قراءة تقنيات يف تطبيقي ثان قسم -
 .التارخيية ثائقالو  أنواع من معينا نوعا أساسي بشكل وظفت تارخيية دراسات يف توجيهية قراءات بإجراء وينجز توجيهي ثثال قسم -

 )نظرية دروس: (النظري القسم
 :منهجي مفاهيمي مدخل .1

 التارخييني واملنهج املعرفة وتطور التاريخ.  
 التاريخ كتابة يف الوثائق وأمهية املفهوم اختالف( التارخيية الوثيقة( 

 :الوثائق أصناف .2
 والوطين األجنيب - واخلاص الرمسي( األرشيف ووثائق) احلوليات( النصوص.(  
 واملناقب والطبقات الرتاجم. 
 الشفوية والرواية األدبية املصنفات. 
 والعرفية الفقهية املصنفات. 
 خريةالص والنقوش واملسكوكات االبيغرافية والنقائش األثرية اللقى: األثرية الوثائق. 
 املصورة والوثيقة والصحف البصرية السمعية الوثائق. 

 املكتوبة الوثيقة مع التعامل يف املؤرخ منهجية .3

 الداخلي/ والباطين اخلارجي/ الظاهري( الوثائقي النقد(  
 التارخيي النص/ التارخيية للوثيقة التارخيي والتأويل التفسري. 

 :التارخيي النص حتليل منهجية .4
 التقدمي.  
 التحليل. 
 اخلامتة. 

   ونقدها الوثيقة حتليل يف املساعدة العلوم .5
 علم - افيةاجلغر  – الفقه – اللســـانيات – اخلطاب حتليل - الوثائق علم - اللغة فقه - املخطوط علم(

  )اآلثار علم - االتنوغرافية – االجتماع



  :التاريخية والنصوص الوثائق من نماذج تحليل: التطبيقي القسم

 التارخيية ولياتاحل من تارخيي نص. 
 رحلي/وصفي( جغرايف نص.( 

 نوازيل نص. 
 أديب نص. 
 منقيب نص. 
 صورة. 

 )ومناقشة عروض: (التوجيهي القسم
 .ملذكورةا التارخيية الوثائق أصناف من صنفا اعتمدت اليت التارخيية الدراسات من مناذج يف قراءات
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