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 1. اضم املادة العلىم عىد العزب واإلاصلمين

 2. ركم املادة 4343232

 الصاعاث اإلاعخمدة )هظزيت،عمليت( زالر شاعاث هظزيت
.3 

 الصاعاث الفعليت )هظزيت، عمليت( -

باث الطابلت/املتطلباث املتزامىت -
ّ
 4. املتطل

 5. اضم البرهامج بكالىريىس في الفلصفت

 6. ركم البرهامج 3

 7. اضم الجامعت الجامعت ألاردهيت

 8. الكلُت آلاداب

 9. اللطم الفلصفت

 10. مطتىي املادة شىت زاهيت –بكالىريىس 

 11. الثاوي العام الجامعي/ الفصل الذراس ي 4403/4405

 12. الذرجت العلمُت للبرهامج البكالىريىس

ظ املادة -  13. ألاكطام ألاخزي املػتركت في جذَر

 14. لغت التذَرظ العزبيت

خ   خ اضتحذاث مخطط املادة الذراضُت/ جاٍر جاٍر

 مزاجعت مخطط املادة الذراضُت
.15 

 

 ميّصم اإلاادة .04

د ؤلالكترووي  .الزحاء إدراج ما ًلي: ركم اإلاكخب، الصاعاث اإلاكخبيت، ركم الهاجف، البًر

 

 مدرشى اإلاادة .05

د ؤلالكتروويالزحاء إدراج ما ًلي: ركم اإلاكخب، الصاعاث اإلا  .كخبيت، ركم الهاجف، البًر

 3-1الاجىين  3-11الطاعاث املكتبت ألاحذ مً  d.baniyasin@ju.edu.joإلاًمُل:  24922ركم املكتب 

 

 وصف اإلاادة .06

خاصت بيشأة وجطىر العلىم العزبيت ؤلاشالميت في العصز الىشيط، وكذا ًنهض َذا اإلاصاق لطلبت كصم الفلصفت بالبحث في اللضاًا واإلاىضىعاث ال

كما ويبحث  العىامل والظزوف التي شاَمذ في وشأة العلىم عىد اإلاصلمين. وكذلك اشهاماث العلماء اإلاصلمين في جلدم العلىم وجصييفها والخأليف فيها.

اء اإلاصلمين، ال شيما في ميدان العلىم الخجزيبيت والخطبيليت، وما الجدًد الذي أضافٍى في اإلاصاق في بعض حىاهب ؤلابداع وألاصالت والابخكار عىد العلم

 مصألت اإلاىهج العلمي، وكذا فضل العلىم العزبيت على النهضت ألاوروبيت.

 

 

 

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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 أَداف جدريض اإلاادة وهخاحاث حعلمها 19.

 ألاَداف: - أ

خعزف إلى حهىدَم في جطىر الحلىل اإلاخخلفت للعىم، وظزوف اهخلالها إيهم، حعزيف الطالب بمصاَماث العلماء العزب واإلاصلمين وكذا ال -

 عً دورَم في اهلخال َذٍ العلىم وجزحمتها.
ً
 فضال

الخعزف إلى الترار العلمي والحضاري عىد العزب واإلاصلمين في كضاًا اإلاىهج وجطبيلاجه في ميادًً مخخلفت، منها علىم الطب والكيمياء  -

 الهىدشت والعمارة واإلاىشيلى وؤلاحياء، وعلىم اللغت واإلاىطم.والزياضياث والفلك و 

 على أن: -ب
ً
م: ًخىكع مً الطالب عىد إنهاء اإلاادة أن ًكىن كادرا

ّ
 هخاحاث الخعل

 على: -
ً
 ًخىكع مً الطالب عىد اهتهاء َذا اإلاصاق أن ًكىن كادرا

 الخعزف إلى عىامل وظزوف اهخلال العلىم إلى العزب واإلاصملىين. -

 إلى الكيفيت التي اشخلبل بها العلماء َذٍ العلىم واإلاىاكف منها. الخعزف -

م. -  الخعزف إلى مصاَماث العلماء اإلاصلمين في هلل وجزحمت علىم ألاوائل مً اليىهان وغيَر

ا وؤلاضافت عليها. -  ؤلاحاطت اإلاعزفيت بمدي اشديعاب العلماء اإلاصلمين لهذٍ العلىم وحىدَم في إززاءَا وجطىيَز

 ى حىاهب ؤلابداع الجدًد عىد علماء ؤلاشالم في العلىم اإلاخخلفت، واشهاماتهم في الخجدًد في الجىاهب اإلاىهجيت.الخعزف إل -
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 اإلاادة الدراشيت والجدول الزمني لها محخىي  .44

 اإلازاحع ٍأشاليب الخلييم هخاحاث الخعلم اإلادرس ألاشبىع اإلاحخىي 

مصادر التراث العلمي 

 عىذ العزب

علي ضامي اليػار، مىاهج  هلاغاث عهامت  ر بني ًاضيند. ضزا ألاول 

البحث عىذ مفكزي 

 إلاضالم.

التراث العلمي إلى  هلل

الحضارة إلاضالمُت 

 حزكت الترجمت

ما أهمُت الىلل   الثاوي

والترجمت في إسدهار 

 العلىم العزبُت

رغذي راغذ، دراضاث في  جحضير الطلبت

خ العلىم العزبُت  جاٍر

خ مكاهت املطلمين  في جاٍر

 العلىم

ما الجذًذ الذي كذمت   الثالث

املطلمىن في حزكت 

 العلم

فؤاد ضشكين، مذخل إلى  هلاغاث جحضير الطلبت

خ العلىم العزبُت  جاٍر

 وإلاضالمُت

املجتمع العلمي 

والتلالُذ الىطىُت في 

 البحث

أضباب ركىد العلم   الزابع

 العزبي

 فؤاد ضشكين محاضزاث في جحضير الطلبت الىلاع

خ العلىم العزبُت  جاٍر

 إلاضالمُت

أجز العلىم إلاضالمُت 

 نهضت ألاوروبُتالعلى 

ما ألاجز الذي احذجته   الخامظ

حزكت هلل العلىم 

 إلاضالمُت على أوروبا

رغذي راغذ، دراضاث في  جحضير الطلبت الىلاع

خ العلىم العزبُت.  جاٍر

مطألت املىهج في العلم 

 العزبي

كذمه  ما الجذًذ الذي  الطادص

العلماء املطلمين في 

 مطألت املىهج

علي ضامي اليػار، مىاهج  جحضير الطلبت الىلاع

البحث عىذ مفكزي 

 إلاضالم

مىهج البحث الكُمُائي 

 عً جابز بً حُان

ول مىهجه  الطابع
ً
 علي ضامي اليػار جحضير الطلبت هلاغاث ما هي أ

جابز بً حُان ومىهجه 

بي  التجٍز

ىهج ما هي خصائص م  الثامً

 بً حُان

 علي ضامي اليػار جحضير الطلبت هلاع

الحطً بً الهُثم 

بي  ومىهجه التجٍز

ما هي خصائص املىهج   التاضع

ب ٌعىذ الحطً  التجٍز

 بً الهُثم

 علي ضامي اليػار جحضير الطلبت هلاغاث

أكطام علم املىاهج 

 العامت

ما املىهج الاضتيباطي   العاغز

 والاضتلزائي والطاجزداي

 علي ضامي اليػار جحضير الطلبت هلاغاث

أضباب ركىد العلم 

 العزبي

ما هي عىامل ركىد   الحادي عػز 

 العلم إلاضالمي

 فؤاد ضشكين جحضير الطلبت هلاغاث

مىاكػت الابحاث 

 امللذمت مً الطلبت

     الثاوي عػز

      الامتحان النهائي
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 . اليشاطاث والاشتراجيجياث الخدريصيت40

 يز هخاحاث الخعلم اإلاصتهدفت مً خالل اليشاطاث والاشتراجيجياث الخدريصيت الخاليت:ًخم جطى 

 اإلاحاضزاث الىظزيت مً كبل اإلاحاضز. -

 الىلاشاث اإلافخىحت خالل اإلاحاضزاث. -

 جكليف الطلبت بالخحضير والخلدًم خالل الفصل. -

 جكليف الطلبت بالبحىر وأوراق العم الخاصت بمىضىعاث اإلاادة. -

 

 يب الخلييم ومخطلباث اإلاادة. أشال44

 ًخم إزباث جحلم هخاحاث الخعلم اإلاصتهدفت مً خالل أشاليب الخلييم واإلاخطلباث الخاليت:

 جحضير الطلبت -

 أوراق عمل صيفيت -

 اإلاىاكشاث الصفيت -

 الامخحاهاث -

 الصياشاث اإلاخبعت باإلاادة .43

حا شياشت الحضىر والغياب: -أ  ضب الطالب حين التجاوس حطب هظام الجامعت.جتبع التعلُماث الخاصت بالغُاب، ٍو

عامل التغُب عً الامتحان حطب ألاهظمت الغياب عً الامخحاهاث وحصليم الىاحباث في الىكذ اإلاحدد:  -ب جحذًذ مىعذ الامتحاهاث وأًت واجباث صفُت.  َو

 والتعلُماث في الجامعت

 -إحزاءاث الصالمت والصحت:  -ج

حاضب الطالب عً أي مخالفت جخص احترام الىظام الصفي حطب ألاهظمت والتعلُماث في الجامعت. في:الغش والخزوج عً الىظام الص -د ، ٍو
ً
 ًمىع الغؼ نهائُا

 ًتم جىسَع ضلم الذرجاث وأوسان الامتحاهاث مىذ بذاًت الفصل الذراس ي. إعطاء الدرحاث: -ٌ

 واملصادر واملكتبت. املزاجع الخدماث اإلاخىفزة بالجامعت والتي حصهم في دراشت اإلاادة: -و

م والخعليم  .42
ّ
ب(مصادر الخعل  )املزافم، املعذاث، ألاجهشة، البرمجُاث، املختبراث، املػاغل، اماكً التذٍر

 

 

 اإلازاحع .43

 

ت املخصصت:  -أ  الكتب املطلىبت، واللزاءاث واملىاد الطمعُت والبصٍز

خ العلىم" مطابع جامعت إلا  - ا،، فؤاد ضيزكين "محاضزاث في جاٍر  .  1979مام محمذ بً ضعىد الٍز

خ العلىم عىذ العزب" دار الثلافت لليػز. -  مصطفى لبُبت، "دراضاث في جاٍر

ت، دار النهضت العزبُت، بيروث،  -  .1995حزبي محمىد وحطان حالق، "العلىم عىذ العزب" أصىلها ومالمحها الحضاٍر

ت، علي ضامي اليػار، مىاهج البحث عىذ مفكزي إلاضالم و  -  .1967اكتػاف املىهج العلمي في العالم إلاضالمي، دار املعارف، الاضكىذٍر

خ العلىم عىذ العزب، دار العلم للمالًين، بيروث،  -  .1971عمز فزوخ، جاٍر

اضت والفلك، دار الػزوق، بيروث،  -  .1963كذري حافظ طىخان، جزاث العزب العلمي في الٍز
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خ العلىم ا -  .1997أجشاء، مزكش دراضاث الىحذة العزبُت، بيروث،  3لعزبُت، رغذي راغذ، مىضىعت جاٍر

خ العلم، ط -  .1979، دار املعارف 4، جزجمت أحمذ فؤاد ألاهىاوي، ط1جىرد ضارجزن، جاٍر

خ الفلطفت العزبُت، دار الكتاب اللبىاوي،  -  .1971جمُل صلُبا، جاٍر

ت للتألُف والترجمت،  سكي هجُب محمىد، جابز بً حُان، )أعالم العزب(، املؤضطت -  .1996املصٍز

 فزاهش روس هتال، مىاهج العلماء املطلمين في البحث العلمي.  -

ت،   - ، أورهتُال، إلاضكىذٍر
ً
 وحذًثا

ً
 .2117ماهز عبذ اللادر، مىاهج العلىم عىذ املطلمين كذًما

خ العلىم عىذ العزب، دار الكتاب اللب -  .1971ىاوي، بيروث، محمذ عبذ الزحمً مزحبا، املىجش في جاٍر

 

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

 

 معلىماث إضافيت 26.

 اإلاعداث  وألاحهزة اإلاطلىبت

 أوراق العلم والتحضير للمىاكػاث -

 البحىث امللذمت مً الطلبت. -

 

 

خ:  - --------------------- التىكُع:الذكتىر ضزار بني ًاضين مذرص أو ميطم املادة:   ------------------التاٍر

 -------------------------------------- التىكُع --------------------------ملزر لجىت الخطت/ اللطم: 

 -----------------------------------------------التىكُع -------------------------رئِظ اللطم: 

 -------------------------------------- التىكُع -------------------------خطت/ الكلُت: ملزر لجىت ال

 --------------------------------التىكُع -------------------------------------------العمُذ: 


