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 1. المادة اسم التصوف اإلسالمي

 2. المادة رقم 

 (نظرية،عمميةالمعتمدة ) الساعات ساعات 3
.3 

 (ةعممي ة،الفعمية )نظري الساعات -

 4. المتزامنة المتطمبات/ةالسابق المتطّمبات  فمسفة

 5. البرنامج اسم فمسفة بكالوريوس برنامج

 6. البرنامج رقم -

 7. الجامعة اسم األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. لمادةا مستوى بكالوريوس

 11. الدراسي الفصلالجامعي/  العام 1010/  1029

 12. العممية لمبرنامج الدرجة بكالوريوس

 13. في تدريس المادة ةاألخرى المشترك األقسام -

 14. التدريس لغة العربية

 تاريخالمادة الدراسية/  مخططاستحداث  تاريخ -
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 المادة منّسق .61

 البريد اإللكتروني ،12892رقم الياتف  ،(23 – 21 الثالثاء -الساعات المكتبية )األحد ،إدراج ما يمي: رقم المكتب  الرجاء

M.TAWALLBEH@ju.edu.jo 
 

 

 المادة مدرسو .61

 البريد اإللكتروني ،12892رقم الياتف  ، (23 – 21 -االثنين الساعات المكتبية ) ،المكتب  رقم: يإدراج ما يم الرجاء

M.TAWALLBEH@ju.edu.jo 
 يحًذ انطىانبت. د

 

 المادة وصف .61

 .الدراسية المعتمدة لخطةىو مذكور في ا كما
اشتقاق كممة التصوف وكيف تختمف  عام، منيا عمى سبيل المثال ال الحصر: كلبشالتصوف اإلسالمي عن  ةىذا المساق مواضيع عديد يتناول

 عن المفاىيم األخرى، وكما يتناول نشأة وتطور مفيوم التصوف اإلسالمي، والعوامل التي أثرت في نشوءه، باإلضافة إلى المدارس التصوفية،
اق دور التصوف في محاربة كما يتناول المس .، واألدوار التي مر بيا التصوفوأىم أعالم التصوف، باإلضافة إلى أشكال التصوف المختمفة

mailto:M.TAWALLBEH@ju.edu.jo
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 اإلرىاب والدور الحضاري الذي يمعبو التصوف في نشأة األمة.

 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 األىداف -أ
 التصوفبمعنى  الطالبتعريف  -
 .العوامل التي أثرت في نشوء الزىد في عصر اإلسالم األول أىم 
 .أعالم التصوف بأىم الطالبتعريف  -
 .مفيومي الزىد والتصوف بينتمكين الطالب من عمل مقارنة  -
 التصوف اإلسالمي في البعد الحضاريعمى دور واىمية  لتركيزا -
 التصوف اإلسالمي. نقد  -
 
 
 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 

 .التمييز بين المفاىيم المختمفة لمتصوف والنقدية في التحميميةقدرة الطالب  تعميق -
 وتفسير الموضوعات التي تم طرحيا. استيعاب -
 وتقييم . تحميل -
 .أعالم التصوف سواء أكانوا فالسفة أم غير ذلك توجيييا إلى مكنالتي ي نتقاداتعمى اال التعرف -

 ال تمت لمفمسفة اإلسالمية بصمة. أن يميز الطالب بين التصوف الصافي النقي وبين ما أدخل عميو من آراء ومعتقدات-
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لها الزمني الجدولو  الدراسيةالمادة  محتوى .02
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 ّممالتع نتاجات التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس متحققةال

ماجد فخري، دراسات فً -1

الفكر العربً ترمٌز المكتبة: 

 ماج(. 141،141)

 

الطمبة  تحضير
 و مناقشة عامة 

ما عالقة 
التصوف بالفكر 

العربي اإلسالمي 
 المعاصر

د. محمد 
 الطوالبة

 مقدمة عامة  االول

عبد الحلٌم محمود، -2

التصوف عند ابن سٌنا، 

مكتبة اإلنجلو المصرٌة، 

 141،141ترمٌز المكتبة: )

 عبد(

 

Quiz د. محمد  ما قبل التصوف
 الطوالبة

اشتتتقاق كممتتة التصتتوف   الثاني
العتتام ومفيتتوم التصتتوف 

 واإلسالمي

محمد عمارة، التراث فً -3

ضوء العقل )التصوف 

الشرعً والتصوف الفلسفً( 

 115،316ترمٌز المكتبة: )

 محم(.

التعرف عمى  مناقشة
التصوف 

اإلسالمي من 
 حيث المفيوم

د. محمد 
 الطوالبة

التصوف األكمل  الثالث
 والتحمي والتخمي 

علً سامً النشار، نشأة -4

فً اإلسالم، الفكر الفلسفً 

، اإلسكندر، ترمٌز 1ط

المكتبة: 

 علً(. 141،141.11622)

-  

مقامتتتتتتات التصتتتتتتوف  الرابع  ممخص مناقشة 
 واألحوال

أبو الوفا التفتزانً، ابن -5

سبعٌن وفلسفته الصوفٌة، دار 

الكتاب اللبنانً، بٌروت، 

1113، 

  

د. محمد  كتابة ممخص مناقشة
 الطوالبة

أصول التصوف.  الخامس

الصوفٌة فً شأن 

. الجماعة اإلسالمٌة

معنى االتحاد 

 وتطوره فً التارٌخ.

سمات التصوف 

األخرى ودراسة 

 مصادره.

 

والتر ستٌس، التصوف -6

 والفلسفة.

 -مناقشة
 تمخيص

 تخهىىىىىى   إٌ ،

 عىىٍ اإلَسىى ٌ

 فقىىىىىذ حزيتىىىىى 

د. محمد 
 الطوالبة

أساس  .1 السادس
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 عىىىىىٍ تخهىىىىى   

 وعٍ إَس َيت 

 حقىقىىىىىىىىىىىىىىىىى 

.  كإَس ٌ  

 

التصوف 
وما مر 

من بو 
 األدوار.
رابعة 

 العدوية.
ابن سٌنا "رسالة العشق، -1

كتاب اإلرشاد والتنبٌهات، 

كتاب أحوال النفس، كتاب 

 النجاة".

 

 -مناقشة 
 تمخيص

اإلنسان ال حدود 
 لعقمو

د. محمد 
 الطوالبة

 
  السابع

 
 
 

الفنتتتتتتاء فتتتتتتي  -
الحقيقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 المطمقة.

العرفان الذوقي  
 المباشر.

إبراهٌم مدكور، الفلسفة -4

اإلسالمٌة )التصوف العقلً( 

 141،141ترمٌز المكتبة: )

 ابر(.

Quiz   العقيدة في التصوف  الثامن
اإلستتتتالمي وامتحتتتتان 

 منتصف الفصل

لوي غاردٌه، )التصوف -1

 العقلً(.

انعٕايم انذاخهيت  التساع   

انًؤثرة في 

 انتصٕف

حسٌنالقوتلً، التصوف -11

اإلسالم، اقرأ العقلً فً 

للطباعة والترجمة اإلعالمٌة 

1144. 

سيف الدين ماجدي، العقل  22
والنص عند الفالسفة 

والمتكممين، منشورات دار عالء 
 .1008الدين، 

 
 مناقشة 

لماذا التصوف 
 خاصية إسالمية

العوامل الخارجية  التاسع 
المؤثرة في 
التصوف 
 اإلسالمي

عمي حسين كركي، - 21
في ميدان  اإلبستيمولوجيا

، 2المعرفة، شركة المعارف، ط
 ، بيروت.1020

 -مناقشة
 امتحان 

أثر الثقافات عمى 
الفكر اإلسالمي 

 المعاصر

مراحل التصوف  العاشر 
األولى حتى 

 الثالثة
دراسات في تاريخ عمم -23 أسس النمو  مناقشة استعراض أعالم  عشر الحادي 
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الكالم والفمسفة، إشراف: رشدي 
راشد، مركز دراسات الوحدة 

 ، بيروت.1022، 2العربية، ط

 التصوف الشرعي الحضاري

صابر طعيمة، التصوف -22
والتفمسف، الوسائل والغايات، 

 ، القاىرة.1002مكتبة مدبولي، 

مناقشة 
 وتمخيص

معنى وجود 
 اإلنسان فمسفيا

المرحمتين الرابعة  عشر الثاني 
 والخامسة 

عبد الرحمن بدوي، تاريخ  22
اإلسالمي من البداية التصوف 

حتى نياية القرن الثاني، وكالة 
م. 2992، 2المطبوعات، ط

 128،90920ترميز المكتبة: )
 عبد(.

إيجابيات  مناقشة
وسمبيات 
 التصوف

التصوف  عشر الثالث 
االتحادي 

والحمولي ابن 
عربي والحالج 

 نموذجا
عزمي طو السيد، -21

(، مدخل إلى التصوف 1022)
 اإلسالمي، إربد.

أثر التصوف في  ناقشة م
 البعد الحضاري 

دور الطرق  الرابع عشر   
الصوفية في البناء 

الحضاري وأثرىا 
عمى الفكر العربي 

 المعاصر
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 التدريسية ستراتيجياتواال النشاطات .02

 التالية: لتدريسيةواالستراتيجيات ا النشاطات اللتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خ يتم
 الطالب  تحضير -
 العامة  المناقشات -
 بحث  تحضير -

 
 
 

 

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليب خالل من فةنتاجات التعمم المستيد تحققإثبات  يتم
 % quiz  22السريعة  االمتحانات -

 22/22/1028سيكون بتاريخ            %02    االمتحان الفصمي  -

 % 52االمتحان النيائي  -
 %22المناقشات الصفية  -

 

 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 : ال يسمح بتجاوز الحد األقصى المسموح بو حسب قوانين وتعميمات الجامعة األردنية. والغياب سياسة الحضور -أ

:يمكن اعادة  االمتحان لمطالب الذي لم يستطع الحضور في حالة تم تقديم  المحدد الوقتفي  توتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 عميد الكمية . لدكتورعذر رسمي مختوم من األستاذ ا

 السالمة والصحة إجراءات -ج

: الغش في االمتحانات غير مقبول عمى اإلطالق وسيتم محاسبة المخالف حسب أنظمة وقوانين  يوالخروج عن النظام الصف الغش -د
 الجامعة األردنية 

 . األولى: سيتم مناقشة كيفية توزيع العالمات في المحاضرة  الدرجات إعطاء -ه

 للمادة متوفرة مكتبة ألجامعه .: الكتب والمراجع المطلوبة  دراسة المادة يف تسيم التيو  الجامعةب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 

 

 
 

 المراجع .22

 
 

 والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة. المقررة،الكتب  -أ
 

 انًراجع :
1- ياج 949،181ياجذ فخري، دراساث في انفكر انعربي ترييز انًكتبت: ) ). 
2- عبذ 949،181يحًٕد، انتصٕف عُذ ابٍ سيُا، يكتبت اإلَجهٕ انًصريت، ترييز انًكتبت: )عبذ انحهيى  ) 
3- يحى 193،519يحًذ عًارة، انتراث في ضٕء انعقم )انتصٕف انشرعي ٔانتصٕف انفهسفي( ترييز انًكتبت: ) ). 
4- عهي 949،181491911، اإلسكُذر، ترييز انًكتبت: )9عهي سايي انُشار، َشأة انفكر انفهسفي في اإلسالو، ط ). 
5- ،9115أبٕ انٕفا انتفتزاَي، ابٍ سبعيٍ ٔفهسفتّ انصٕفيت، دار انكتاب انهبُاَي، بيرٔث،   
 .ٔانتر ستيس، انتصٕف ٔانفهسفت-6
 ."ابٍ سيُا "رسانت انعشق، كتاب اإلرشاد ٔانتُبيٓاث، كتاب أحٕال انُفس، كتاب انُجاة-7
8- ابر 949،181صٕف انعقهي( ترييز انًكتبت: )إبراْيى يذكٕر، انفهسفت اإلسالييت )انت ). 
 .(نٕي غارديّ، )انتصٕف انعقهي-9
10- 9144حسيُانقٕتهي، انتصٕف انعقهي في اإلسالو، اقرأ نهطباعت ٔانترجًت اإلعالييت  . 
 جعفر آل ياسيٍ-11

- 9141، 9تصٕف عقالَي ابٍ سيُا فالسفت يسهًٌٕ، ط . 
- ، دار األَنذنس، 9148، 9يُا ٔفكنرِ انفهسنفي، ينع انفيهسنٕف فني تصنٕفّ فئَنّ، طفيهسٕف عانى، دراست تحهيهيت نحياة ابنٍ سن

جعف 949،181ترييز انًكتبت: ) ). 
 .ابٍ باجا، رسانت في اتصال اإلَساٌ بانعقم انفعال، رسائم ابٍ باجا-12
 .ابٍ رشذ، تهخيص كتاب انُفس، تهخيص يا بعذ انطبيعت-13

 
 
 . التعميمية الموادالكتب الموصى بيا، وغيرىا من   -ب
 و(. رس نت انقشيزي.019انجُيذ )-
 و. يشك ة األَىار.1911انغزاني )-

 إحي ء عهىو انذيٍ. انًُقذ يٍ انضالل.
 .306-693انجُيذ، يحًذ جالل شزف، دراس ث في انتصىف اإلساليي، دار انفكز انج يعي، ص:

 انقشيزي، انزس نت انقشيزيت.-
 و.171أبى يزيذ انبسط يي )-

 .1033ر انحالج، يشك ة األَىار )يُصى
 و(، انفتىح ث انًكيت، يصىص انحكى.1319يحيي انذيٍ بٍ عزبي )

 َظزيت وحذة انىجىد ويتىنذاته  عُذ ابٍ عزبي.-
 .3992سيف انذيٍ ي جذي، انعقم وانُض عُذ انفالسفت وانًتكهًيٍ، يُشىراث دار عالء انذيٍ، 

 فكز ابٍ سيُ  في انعقم انىجىدي.-
 بٍ رشذ. َقذ انُظزيت انسيُىيت.تعذيم ا-
 ، بيزوث.3919، 1عهي حسيٍ كزكي، اإلبستيًىنىجي  في ييذاٌ انًعزفت، شزكت انًع رف، ط-

 ضافيةإ معمومات .02
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 -1/20/1028: اريخالت - ------------------------التوقيع:  --------محمد الطوالبة  د.منسق المادة:  اسم

 --------------------------- التوقيعد. ميى السميوري د. ضرار بني ياسين/  : لقسم/ ابكاالوريوس -لجنة الخطة مقرر-

 -------------- ------------------- التوقيع ---------ضرار بني ياسينالدكتور --القسم:  رئيس

 --------------------------------- توقيعال -------------------------الكمية:  لجنة الخطة/ مقرر

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

  
 

 :إلى نسخة
 القسم رئيس

 العميد لضمان الجودة مساعد
 المادة ممف


