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 1. اضم املادة علم الكالم ؤلاضالمي

 2. ركم املادة 3222332

 الطاعاث اإلاعخمدة )هظزيت،عمليت( زالر ضاعاث هظزيت
.3 

 الطاعاث الفعليت )هظزيت، عمليت( -

باث الطابلت/املخطلباث املتزامىت -
ّ
 4. املخطل

 5. اضم البرهامج بكالىريىص في الفلطفت

 6. ركم البرهامج 2

 7. اضم الجامعت عت ألاردهيتالجام

 8. الكليت آلاداب

 9. اللطم الفلطفت

 10. مطخىي املادة ضىت زاهيت –بكالىريىص 

 11. الثاوي العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 3281/3289

 12. الذرجت العلميت للبرهامج البكالىريىص

 13. ألاكطام ألاخزي املشتركت في جذريظ املادة -

 14. لخذريظلغت ا العزبيت

جاريخ اضخدذاث مخطط املادة الذراضيت/ جاريخ  

 مزاجعت مخطط املادة الذراضيت
.15 

 

 ميّطم اإلاادة .81

 .الزحاء إدراج ما يلي: ركم اإلاكخب، الطاعاث اإلاكخبيت، ركم الهاجف، البريد ؤلالكترووي

 

 مدرضى اإلاادة .81

 .، ركم الهاجف، البريد ؤلالكتروويالزحاء إدراج ما يلي: ركم اإلاكخب، الطاعاث اإلاكخبيت

 3-1الاثىين  3-11الطاعاث املكخبت ألاخذ مً  d.baniyasin@ju.edu.joإلاًميل:  24922ركم املكخب مذرص املادة الذكخىر ضزار بني ًاضين 

 

 وصف اإلاادة .81

مىضىعاث في علم الكالم ؤلاضالمي بحيث يدرص لطلبت، أضباب وعىام وشأة علم الكالم وأهدافه، وأهم اإلادارص  يدىاول هذا اإلاطاق لطلبت الفلطفت عّدة

والجبريت، وأبزس اللضايا، مثل كضيت ألالىهت والذاث والصفاث، ومذاهب اإلاخكلمين في الطبيعت، الىظزيت  كاإلاعتزلت وألاشاعزة واإلااجزيديت والفزق الكالميت،

 ل اإلاخكلمين في مطائل الجبر والاخخيار وهظزياث اللطف والكطب.الذريت، وأكىا

 

 

 

 أهداف جدريظ اإلاادة وهخاحاث حعلمها 19.

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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 ألاهداف: - أ

 يخعزف الطالب على ظزوف وعىامل وشأة علم الكالم ؤلاضالمي. -

 يخعزف الطالب على أهم كضايا ومشكالث علم الكالم. -

 علماء علم الكالم.يخعزف الطالب على أهم الفزق ؤلاضالميت، وأبزس  -

 على أن: -ب
ً
م: يخىكع مً الطالب عىد إنهاء اإلاادة أن يكىن كادرا

ّ
 هخاحاث الخعل

 اضديعاب الطلبت للظزوف التي أّدث إلى وشأة علم الكالم. -

 اضديعاب وفهم اإلاىضىعاث التي جىاولها اإلاطاق. -

 ؤلاحاطت اإلاعزفيت بأهم مشكالث علم الكالم. -
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 ضيت والجدول الشمني لهااإلاادة الدرا محخىي  .32

 اإلازاحع ٍأضاليب الخلييم هخاحاث الخعلم اإلادرص ألاضبىع اإلاحخىي 

ملذمت في علم الكالم 

 حعزيفه ووشأجه وجطىره

ما هي وظيفت علم  د. ضزار بني ًاضين ألاول 

 الكالم

عبذ العشيش ضيف الىصز،  جدضير هلاشاث

 فلطفت علم الكالم

الخالفاث الطياضيت 

 م الكالموأثزها في عل

ما دور الخالفاث   الثاوي

الطياضيت في آراء الفزق 

 الكالميت

مصطفى عبذ الزاسق،  جدضير هلاشاث

جمهيذ الخاريخ، الفلطفت 

 إلاضالميت

أهم اللضاًا واملشكالث 

 التي ًبدثها علم الكالم

ما هي أهم املشكالث   الثالث

 الىلذًت

عبذ الزخمً بذوي،  جدضير هلاشاث

 مذاهب إلاضالميين

اللذريىن  ىالفزق ألاول

 ألاوائل املجبرة ألاوائل

كيف أضظ هؤالء   الزابع

 ليشأة علم الكالم

أبى الىفاء الغىيمي  جدضير هلاشاث

الخفخاساوي، علم الكالم 

 وبعض مشكالجه

بين املعتزلت والاشاعزة 

 مذخل كضاًا ومشكالث

ما أوجه الخالف بين   الخامظ

 ألاشاعزة واملعتزلت

علي ضامي اليشار، وشأة  جدضير هلاشاث

 الفكز الفلطفي في إلاضالم

كيف وشأث فزكت   الطادص املعتزلت اليشأة واملذهب

 املعتزلت

عادل العىان، املعتزلت  جدضير هلاشاث

 والفكز الحز

ألاصىل الخمطت عىذ 

 املعتزلت

كيف جؤضظ هذه   الطابع

 ألاصىل ملذهب الاعتزال

اللاض ي عبذ الجابز،  جدضير هلاشاث

 اح ألاصىل الخمطت.شز 

هظزيت اللطف عىذ 

 املعتزلت

مزاجع علي ضامي اليشار،  أضاليب هخاجاث ما هي الىظزيت  الثامً

 عادل العىا

ألاشاعزة، اليشأة 

 واملذهب

ما عىامل وشأة   الخاضع

 ألاشاعزة

عبذ الزخمً بذوي،  أضاليب

 مذاهب إلاضالميين

هظزيت الكطب عىذ 

 إلاشاعزة

كيف جفطز ألاشاعزة   العاشز

 الفعل إلاوطاوي

 عبذ الزخمً بذوي  

 علم الكالم إلاضالمي

 الجذًذ

ما مذي الحاجت لعلم   الحادي عشز

 كالم جذًذ

 خطً خىفي، مدمذ أركىن  أضاليب

مىاكشت ألابداث 

 والخلاريز

     الثاوي عشز

      الامخدان النهائي
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 . اليشاطاث والاضتراجيجياث الخدريطيت38

 طىيز هخاحاث الخعلم اإلاطتهدفت مً خالل اليشاطاث والاضتراجيجياث الخدريطيت الخاليت:يخم ج

 اإلاحاضزاث الىظزيت مً كبل اإلاحاضز. -

 الىلاشاث اإلافخىحت خالل اإلاحاضزاث. -

 جكليف الطلبت بالخحضير والخلديم خالل الفصل. -

 جكليف الطلبت بالبحىر وأوراق العم الخاصت بمىضىعاث اإلاادة. -

 

 اليب الخلييم ومخطلباث اإلاادة. أض33

 يخم إزباث جحلم هخاحاث الخعلم اإلاطتهدفت مً خالل أضاليب الخلييم واإلاخطلباث الخاليت:

 جحضير الطلبت -

 أوراق عمل صيفيت -

 اإلاىاكشاث الصفيت -

 الامخحاهاث -

 الطياضاث اإلاخبعت باإلاادة .32

 داضب الطالب خين الخجاوس خطب هظام الجامعت.جدبع الخعليماث الخاصت بالغياب، وي ضياضت الحضىر والغياب: -أ

جدذًذ مىعذ الامخداهاث وأًت واجباث صفيت.  ويعامل الخغيب عً الامخدان خطب ألاهظمت الغياب عً الامخحاهاث وحطليم الىاحباث في الىكذ اإلاحدد:  -ب

 والخعليماث في الجامعت

 -إحزاءاث الطالمت والصحت:  -ج

، ويداضب الطالب عً أي مخالفت جخص اخترام الىظام الصفي خطب ألاهظمت والخعليماث في الجامعت. لصفي:الغش والخزوج عً الىظام ا -د
ً
 ًمىع الغش نهائيا

 ًخم جىسيع ضلم الذرجاث وأوسان الامخداهاث مىذ بذاًت الفصل الذراس ي. إعطاء الدرحاث: -ٌ

 جع واملصادر واملكخبت.املزا الخدماث اإلاخىفزة بالجامعت والتي حطهم في دراضت اإلاادة: -و

م والخعليم  .32
ّ
 )املزافم، املعذاث، ألاجهشة، البرمجياث، املخخبراث، املشاغل، اماكً الخذريب(مصادر الخعل

 

 

 اإلازاحع .32

 

 الكخب اإلاطلىبت، واللزاءاث واإلاىاد الطمعيت والبصزيت اإلاخصصت:  -أ

 عبذ العشيش ضيف الىصز، فلطفت علم الكالم. -1

 عبذ الزساق، جمهيذ لخاريخ الفلطفت إلاضالميتمصطفى  -2

 عبذ الزخمً بذوي، مذاهب إلاضالمين -3

 أبى الىفا الغىيمي الخفخاساوي، علم الكالم وبعض مشكالجه. -4

 عادل العىا، املعتزلت والفكز الحز -5

 اللاض ي عبذ الجبار املعتزلي، شزح ألاصىل الخمطت. -6
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 فلطفي في إلاضالم.علي ضامي اليشار، وشأة الفكز ال -7

 أبى الحطً ألاشعزي، ملاالث إلاضالميين. -8

 الشهزضخاوي، امللل والىدل. -9

 الكخب اإلاىص ي بها، وغيرها مً اإلاىاد الخعليميت الىركيت وؤلالكتروهيت.   -ب

 

 معلىماث إضافيت 26.

 اإلاعداث  وألاحهشة اإلاطلىبت

 أوراق العلم والخدضير للمىاكشاث -

 ت مً الطلبت.البدىث امللذم -

 

 

 ------------------الخاريخ:  - ---------------------الخىكيع:  الذكخىر ضزار بني ًاضين مذرص أو ميطم املادة:

 -------------------------------------- الخىكيع --------------------------ملزر لجىت الخطت/ اللطم: 

 -----------------------------------------------الخىكيع -------------------------رئيظ اللطم: 

 -------------------------------------- الخىكيع -------------------------ملزر لجىت الخطت/ الكليت: 

 --------------------------------الخىكيع -------------------------------------------العميذ: 


