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تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 

 مدرسو المادة .71

 .الياتف، البريد اإللكتروني : رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقمما يمي الرجاء إدراج
 كلية اآلداب -251

 0569211950 -12:30 -1:30األربعاء -، االثنين1-2الثالثاء  -األحد

h.dababseh@ju.edu.jo 
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
رون والعمماء المسممون، من خالل التعرف عمى مفيوم المنيج أو إن اليدف من ىذا المساق ىو التعرف عمى أنواع المناىج التي استخدميا المفك
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تقالو إلى الحضارة العربية اإلسالمية، وكيف تعامل معو نالمنيجية وأنواع المناىج بصورة عامة، وكذلك التعرف عمى المنطق األرسطي وكيفية ا
يف قام العمماء المسممون في مختمف التخصصات العممية بفيم ىذا وعمماء أصول الدين عبر الفترات التاريخية المختمفة، وكذلك ك الفقوعمماء 

 المنطق والتعامل معو بالقبول أو الرفض أو التطوير.
لى أين  كما ييدف المساق إلى التعرف عمى عدد من العمماء والمفكرين المسممين في اختصاصات متنوعة وكيف طوروا المناىج العممية وا 

عوامل التي أثرت في فيميم وتطويرىم وتوظيفيم ليذه المناىج، من خالل دراسة بعض المناىج عند عمماء وصمت ىذه المناىج، وكما ىي ال
جابر بن حيان في الكيمياء، والحسن بن الييثم في الفيزياء وابن النفيس في الطب  عمماء الطبيعة مثل أصول الفقو وعمماء أصول الدين وعند

 وابن خمدون في التاريخ.
 

 المادة ونتاجات تعلمهادريس تأهداف  19.
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 :األىداف -أ
المسممون خالل المسيرة الحضارية لمعرب، وعالقة ىذه  والمفكرونبالمناىج العممية التي استخدميا العمماء  تيدف ىذه المادة إلى تعريف الطالب

قبول التام أو الرفض التام أو األخذ مع التطوير، والتي تراوحت بين ال ؛المناىج بالمنطق األرسطي، والمواقف التي تم اتخاذىا إزاء ىذا المنطق
صول الفقو وأصول الدين، والمناىج الفمسفية والمناىج العممية، ودراسة ة العربية، وخاصة تمك المتعمقة بأوأين تم تطبيق ىذه المواقف في الثقاف
ل الدين عند الفقياء وعمماء الكالم، وكذلك عند بعض ، وخاصة في مجال أصول الفقو وأصو اإلسالمية أبرز ىذه المناىج في الثقافة العربية

العمماء في الطبيعيات كجابر بن حيان والحسن بن الييثم وابن النفيس وابن خمدون وخاصة في المنيج االستنباطي والتجريبي واالستقرائي 
 .واالستردادي

 
 أن: ىعم اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 لغة واصطالًحا ومفيومًا. المنيجالقدرة عمى تعريف   .0
 .المنيج عمومًا والمنيج في السياق اإلسالميمعرفة الفرق بين   .2
 .المنطق وعالقتو بالمنيجمعرفة مفيوم  .3
 .العالقة في الثقافة العربية اإلسالمية مع اليونان متنوعةيستنتج أن  .4
 .أىمية التالقح الثقافي والحضارييفسر  .5
 .القيام بالعمل المنيجيدد شروط يح  .6
 .التعرف عمى المناىج البحثية بصورة عامة .7
 .المناىج التي استخدميا العمماء العربيعرف  .8
 .عماليم المنيجية ومدى أسياماتيمبأالظروف التي أظمت قيام العمماء يتعرف عمى  .9

 .العمماء العرب في المجاالت المختمفةيتعرف عمى أبرز  .03
 .تقديم اإلنجازات العممية العربيةين في مساىالتعرف عمى أبرز الم .00
 .المنيجية في التقدم العممييتعرف عمى أىمية  .02
 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية في تقدم أو تخمف العمممعرف العوامل  .03
 العالقة التي ربطت المنيجية العربية بالمنطق األرسطي.عمى  التعرف .04
 فض المنطق األرسطي.التعرف عمى أن قسمًا من العمماء العرب ر  .05
 صول الفقو.حث العممي وخاصة في أصول الدين وأمعرفة أن العرب قد وضعوا ليم منطقًا خاصًا بيم في الب .06
 ىج المستحدثة.ااالطالع عمى أبرز اإلنجازات العممية العربية وعالقتيا بالمن .07
 ممي والمنيجية المناسبة.عالربط بين اإلنجاز ال .08
 معرفة وفي الحياة الفردية والمجتمعية.معرفة أىمية المنيجية في ال .09
 .يتقن البحث عن المصادر المعنية بما يريد، وكيفية التعامل معيا .23
 يتقن استخدام مصادر المعمومات بصورىا المتنوعة. .20
 مي في البحث وفي الحياة.ميطبق المنيج الع .22
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 المحتوى األسبوع تاجات التعّمم المتحققةن التقييم أساليب المراجع

عبدالرحمن بدوي: 
مناىج البحث 

 العممي

المحاضرة 
 والتساؤل

مفيوم المنيج  التعرف عمى
 وأنواعو وأىميتو

أواًل: مفيوم المنيج  األول
 وأنواعو: 

 المنيج االستنباطي.
 المنيج االستقرائي.
 المنيج االستردادي.

 المنيج الجدلي.
 المنيج البرىاني

النشار: مناىج 
 البحث

المحاضرة 
 والنقاش

التطور األرسطي في معرفة 
 البحث من خالل المنطق

المنيج البحثي عند الفالسفة  الثاني
 أرسطودراسة  اليونان،

النشار: مناىج 
 البحث

المحاضرة والبيان 
 والربط

كيفية انتقال الثقافة التعرف عمى 
 اليونانية إلى العرب

ة والمنطق انتقال الفمسف الثالث
 اليوناني إلى الثقافة العربية

عمي النشار، 
مناىج البحث 
العممي عند 

 مفكري اإلسالم

المحاضرة 
والنقاش والتعميم 
المرتبط بالمعرفة 

 كصورة كمية

أن يمم بصورة معقولة بالعالقة 
بين الفقياء واألصوليين مع 

المنطق األرسطي وكيف تعامموا 
 معو

ألصوليين وا مواقف المفكرين الرابع
والمنطق المسممين من المنيج 

 األرسطي

ابن تيمية: نقد 
 المنطق

المحاضرة 
 والتساؤل

معرفة لماذا رفض األصوليون 
 المنطق األرسطي ثم قبموه

نقد المتكممين لقوانين الفكر  الخامس
 األرسطي

ابن تيمية: نقد 
 المنطق

معرفة الفرق بين االستدالل  الشرح والبيان
 ياألصولي واألرسط

مباحث االستدالل اإلسالمية  السادس
 )القياس األصولي(

بدوي: مناىج 
 البحث

الشرح والبيان 
 وضرب األمثمة

معرفة دور المنيج االستقرائي 
 في العموم العربية

 المنيج االستقرائي السابع

آدم متز: 
الحضارة 
 اإلسالمية

الشرح واإلحاطة 
بالصورة الكمية 
 لظرف العالم

ى دور االطالع الكافي عم
 المنيج في الكيمياء

مناىج البحث لدى العمماء  الثامن
 المسممين

 مناىج البحث في الكيمياء
الحسن بن الييثم، 

 كتاب المناظر
المحاضرة 

 والتساؤل والنقاش
معرفة كيف استخدم العمماء 
العرب المنيج في الفيزياء 

 والطب

 مناىج البحث في الفيزياء التاسع
 مناىج البحث في الطب

ن خمدون: اب
 المقدمة

التساؤل 
 والتوضيح والربط

كيف وضع واستخدم ابن خمدون 
 المنيج التاريخي

 مناىج البحث في التاريخ العاشر

أن يعرف الدور العربي في العمم  المناقشة والتحميل -
 اإلنساني

ما الدروس المتوخاة من  الحادي عشر
 المساق
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 سيةالنشاطات واالستراتيجيات التدري .06

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
المميزة لمن لو الحوار القائم عمى بيان المعاني المتعمقة بالمفاىيم والمناقشة والمحاضرة والمناظرة وتقيدم الصور المعبرة واالحالة إلى بعض الجيود 

 .لعمماء العرب المميزونوخاصة ا إسيام في ىذا المجال

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
ديم الواجبات وتق تجابة عمى التساؤالح التساوالت وتقديم الفرضيات واإلاليدف الجوىري من ىذا المساق، بالوسائل المتنوعة: طر  يتم تحقيق

لم يتم تغطيتيا في المساق  المنيجية في تاريخ الثقافة العربية اإلسالميةالمكتبية والتقارير البيتية، وأبحاث في قضايا تتعمق بجوانب موضوع 
 .راتوتقديم سيمنا تتبنى وجيات مختمفة من الموضوع الطالبالمقرر، وربما امتحانات قصيرة وعروض تقديمية، وخمق المناظرة بين 

 والمتطمبات ىي كاآلتي:
 %.33االختبار نصف الفصمي ولو 

عالمة المتحان قصير يفحص  05اركة، وعالمات لممش 5، ووالعرض عالمات لمبحث 03%: توزع عمى النحو التالي: 33أعمال الفصل وليا 
 .مقدار اإللمام بالفكرة الجوىرية لممساق

 %.43اختبار نيائي 

 ادةالسياسات المتبعة بالم .22

 : وىي تتبع وتطبق سياسات الجامعة األردنية المعمول بيا في ىذا الشأن.والغياب سياسة الحضور -أ

 حسب تعميمات الجامعة األردنية النافذة. الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 .والصحة إجراءات السالمة -ج

 تعميمات الجامعة المعمول بيا.: وىي ضمن الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 ، حسب النظام المعمول بو.إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

والكتب  العلماء والمفكرينب المعبرة والشارحة للموضوع، أفالم فيديو عن بعض أجهزة الحاسوب، الكت بر السبورة،البيان والتوضيح ع
 والمراجع والمجالت التعلق بالموضوع.

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 أبو حامد الغزالي: مقاصد الفالسفة. .0
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 مم.____، معيار الع  .2
 ____، محك النظر.  .3
 ____، المستصفى.  .4
 ____، القسطاس المستقيم.  .5
 ابن حزم األندلسي، التقريب لحد المنطق باألدلة العقمية واألمثمة الفقيية. .6
 الفاربي، إحصاء العموم، وااللفاظ المستعممة في المنطق. وشرح كتاب العبارة.  .7
 ابن تيمية، الرد عمى المنطقيين.  .8
 رسائل يحيى بن عدي الفمسفية. د. سحبان خميفات، .9

 ابن سينا، منطق المشرقيين. .03
 عبدالرحمن بدوي، مناىج البحث العممي. .00
 عمي سامي النشار، مناىج البحث العممي عند مفكري اإلسالم. .02
 ابن رشد، تيافت التيافت. .03
 ____، فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من االتصال. .04
 .____، كشف األدلة عن عقائد الممة  .05
 الحسن بن الييثم، كتاب المناظر. .06
 أرسطو، القياس والعبارة. .07
 أفالطون: سمسمة المحاورات وخاصة محاورتي الدفاع والجميورية. .08
 .ماجد فخري، الفمسفة اإلسالمية .91

 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 د مفكري اإلسالم.عمي سامي النشار: مناىج البحث العممي عن 
 .عبدالرحمن بدوي: مناىج البحث العممي 
 .آدم متز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري 
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