كمية التربية

مواصفات المقرر

التصوف االسالمى
الفرقة الثالثة عام

الكمية :التربية
القسم:

توصيف المقرر  /التصوف اإلسالمى

البرنامج أو البرامج التابع له المقرر  /إعداد معمم الفمسفة واالجتماع (إعداد تتابعي).

ئيسا.
العناصر الرئيسية والفرعية لمبرنامج  /ر ً

القسم العممي التابع له المقرر  /قسم الفمسفة .

القسم العممي المنوط به تدريس المقرر  /قسم الفمسفة -كمية اآلداب .

السنة الدراسية  /المستوى  /ثالثة فمسفة واجتماع – الفصل الدراسى األول
تاريخ الموافقة توصيف البرنامج:
أوال :المعمومات األساسية:

العنوان :التصوف اإلسالمى

الكودPhi423 :

المحاضرة :أربع ساعات.
الدروس العممية :

المجموع :أربع ساعات

ثانياً :معمومات مهنية:

 )1األهداف العامة لممقرر :

قادر عمي أن :
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته ًا
 )1يعرف التصوف اإلسالمي.
 )2أن يحدد السمات العامة لمتصوف اإلسالمي.
 )3أن يفرق بين الفيمسوف والصوفي.

 )4أن يتتبع نشأة التصوف اإلسالمي.
مخرجات التعمم المستهدفة

أ -األهداف المعرفية

قادر عمي أن :
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1أن يحدد مصادر التصوف اإلسالمي.
 )2أن يتتبع نشأة الزهد ويعرف التصوف السني.

 )3أن يقارن بين المذاهب الفمسفية حول التصوف.
 )4أن يقارن بين األحوال والمقامات.

 )5أن يتعرف أهم اتجاهات التصوف.
ب -المهارات الذهنية:

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 )1يتعرف المصادر األجنبية في التصوف.
 )2يعرض لممصدر المسيحي.

 )3يمخص آراء األفالطونية المحدثة.

 )4يوضح المصدر اإلسالمي لمتصوف.
 )5يعرض لمقرآن كمصدر لمتصوف.
 )6يعرض لمسنة كمصدر لمتصوف.
ج -المهارات المهنية والعممية:
 .1يفحص المصدر الهندي .
 .2يقارن بيه المذاهب الفلسفية حول التصوف.
د -المهارات العامة والمنقولة :

قادر عمي أن:
ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر ًا
 يطبق ما درسه عمى أحد مذاهب التصوف ويناقشها.
 يشارك في نقد أحد مذاهب التصوف اإلسالمى .

 يستطيع إعداد بحث حول القضايا الفمسفية المرتبطة بمذهب التصوف لدى الغزالى.
 يكتسب مهارات بحثية في مجال الفمسفة مثل البحث – االستقصاء  -الحوار.

 )3المحتويات:

الموضوع

عدد

الساعات

محاضرة

 -1تعزيف التصوف.

4

1

 -2وشأأأأأأأأر لتصأأأأأأأأا ر التصأأأأأأأأوف
اإلسالتي.

16

4

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عممية

 -3وشر الزهد

8

2

 -4تذاهب التصوف

8

 -5المقاتات لاألحوال

8

2

 -6أهم اتجاهات التصوف

8

2

 -7تشكالت التصوف

8

2

 -8الطزق الصوفية

4

1

2

 )4أساليب وطرق التعميم والتعمم:
أ .المحاضرة

ب .التعميم التعاونى

 )5أساليب تقييم الطمبة.

 إعداد أبحاث وممخصات حول أهم نصوص المذاهب المختمفة لمتصوف.
 إعداد بحث حول القضايا الفمسفية بنشأة الزهد.
 التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب.
 اختبار نصف الفصل الدراسى.
 اختبار نهاية الفصل الدراسى.

جدول التقييم :
التقييم األول

التقييم الثانى

التقييم الثالث

النسبة المئوية لكل تقييم :

االمتحان النظرى النهائى  /الفصمى

األسبوع  :أسبوعيا

األسبوع  :السابع

األسبوع :نهاية الفصل الدراسى

االمتحان العممى

أعمال السنة /الفصل الدراسى
المجموع

 )6قائمة المراجع :

أ .محمددد كمددال جعفددر ( :)1971التصددوف طريددق وتجربددة ومددذهب .القدداهرة :دار الكتدداب
الجامعى.

ب .فيصددل بدددير عددون (  :)1983التصددوف اإلسددالمى الطريددق والرجددال القدداهرة :مكتبددة
سعيد رأفت ( عين شمس).

ج .عرفان عبد الحميد (  : )1974نشأة الفمسفة الصوفية وتطورها  .بيروت

د .جميل صميبا ( :)1981تاريخ الفمسفة العربية .بيروت :دار الكتاب المبنانى.

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

 )7اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :
 المكتبة.

 شبكة المعمومات الدولية (االنترنت)
منسق المقرر:

رئيس القسم

