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 التربية  :كميةال

 القسم: 
 

 مدخل إلى الفمسفة اإلسالميةالمقرر /  توصيف
 

 .)إعداد تتابعي( الفمسفة والمنطقالمقرر / إعداد معمم  التابع لهالبرنامج أو البرامج 
 لمبرنامج / رئيًسا.العناصر الرئيسية والفرعية 

 . الفمسفة/ قسم  التابع له المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب - قسم الفمسفةتدريس المقرر /   المنوط بهالقسم العممي 

 األولالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  ثانيةالسنة الدراسية / المستوى / 
 ج: توصيف البرنام الموافقةتاريخ 

 
 األساسية:  أوال: المعمومات 

 321Phiالكود:          اإلسالمية مدخل إلى الفمسفةالعنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                       الدروس العممية : 

 
 مهنية: ثانيًا: معمومات 

 األهداف العامة لممقرر :  (1

 لب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي أن : ينبغي أن يكون الطا
اإلسرررالمية ومجااتورررا وقضرررايالا وألرررم المفكررررين  نشررراة الفمسرررفةظرررروف يتعررررف عمرررى  (3

 حولوا

 .يتناول التراث الفمسفى اإلسالمى بالنقد والتحميل مدعمًا باألدلة والبرالين (2

 
 مخرجات التعمم المستهدفة -2

 المعرفة والفهم -أ

 لمعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن : ينبغي أن يكون الطالب ا



  اإلسالمية مالية الفمسفةيحدد. 

  اإلسالميةظروف نشاة الفمسفة يوضح. 

 يوضح مجاات الفمسفة اإلسالمية. 

 يشرح ألم قضايا الفمسفة اإلسالمية. 

 

 المهارات الذهنية:  -ب

 عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا 
 يقارن بين آراء المفكرين اإلسالميين والمستشرقين حول الفمسفة اإلسالمية. 

 يصف بداية التفمسف عند المسممين. 

  ألم المذالب الفمسفية فى الفكر اإلسالمىيوضح. 

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

 يصدر حكما عمى بعض اآلراء واألفكار فى الفمسفة اإلسالمية. 

 المتبادلة بين الفمسفة والدين  يبين العالقة . 

  وألميتوا اإلسالمية الفمسفةيعد دراسة نقدية عن. 

 

 المهارات العامة والمنقولة :  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  ويناقشوا.اإلسالمية الفمسفية  عمى أحد النصوصيطبق ما درسه 

  الترررى طرحورررا كرررل مرررن أفالطرررون اإلسرررالمية  نصررروص الفمسرررفيةنقرررد أحرررد اليشرررارك فررري
 وسقراط.

  حول القضايا الفمسفية المرتبطة بالعقل والنقليستطيع إعداد بحث. 

  .تمخيص بعض اآلراء المفكرين العرب والمستشرقين حول أصالة الفمسفة اإلسالمية 

  الحوار -ااستقصاء  –الفمسفة مثل البحث يكتسب موارات بحثية في مجال. 

 
 
 
 
 
 
 



  المحتويات: (2

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 8 ماهية الفمسفة اإلسالمية -1
 

2  
 

 12 ظروف نشأة الفمسفة اإلسالمية  -2
 

3 
 

 

  قضايا الفمسفة اإلسالمية -3

16 
 
4 

 

آراء المفكرررررررين فررررررى الفمسررررررفة  -4
 اإلسالمية

16 
 

 

4 
 

بديرررة التفمسرررف عنرررد المسرررممين  -5
 بين القبول والرفض

8 2  

  4 16 مجاالت الفمسفة اإلسالمية -6
تررأثير الفمسرررفة اإلسررالمية عمرررى  -7

 الفكر الغربى
16 4  

 
 التعميم والتعمم:  وطرق أساليب (3

 المحاضرة .أ 

 .التعميم التعاونى .ب 

 الحوار والمناقشة. .ج 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (4

 مجاالت الفمسفة اإلسالميةوممخصات حول عداد أبحاث إ. 

  بحث حول القضايا الفمسفية المرتبطة بالعقل والنقل.إعداد 

 .التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 .اختبار نهاية الفصل الدراسى 
 



 
 جدول التقييم : 

 األسبوع : أسبوعياالتقييم األول                                    
 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع

 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى
 
 

 النسبة المئوية لكل تقييم : 
 %88                 االمتحان النظرى النهائى / الفصمى

 عممىاالمتحان ال
 %28                          أعمال السنة/ الفصل الدراسى

 %188                                                  المجموع
 
 
 قائمة المراجع :   (5

 .الدار المصرية السعودية. القاهرة: مدخل إلى الفمسفة(: 2885مصطفى النشار ) .أ 
 .النهضة العربيةدار رة: . القاهأسس الفمسفة(: 1967توفيق الطويل )   .ب 

( : مقدمة فرى الفمسرفة العامرة . القراهرة: دار الثقافرة لمطباعرة 1975يحى هويدى )   .ج 
 والنشر.

 .(: تاريخ الفمسفة العربية. بيروت: دار الكتاب المبنانى1981جميل صميبا ) .د 

 (: تاريخ الفمسفة اإلسالمية، ترجمة نصير مروة. بيروت.1966هنرى كوربان ) .ه 

 

 ت المطموبة لمتعميم والتعمم : اإلمكانا (6

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )اانترنت 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 


