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 1. اسم المادة فمسفة إسالمية 

 2. رقم المادة 2373032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات نظرية
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج ماجستير فمسفة

 6. رقم البرنامج 0

 7. الجامعة اسم الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة ماجستير

 11. االول العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2731/2732

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

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

 

 منّسق المادة .61

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

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 3-11الساعاخ المكتثح األحد من  d.baniyasin@ju.edu.joاإليميل:  24922رقم المكتة مدرس المادج الدكتىر ضرار تني ياسين 

 3-1االثنين 
 

 وصف المادة .71

لعديد من قضايا وموضوعات الفمسفة اإلسالمية، وكذلك تيدف ىذه المادة إلى دراسة ا .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
في  تبحثالمشكالت التي تُثار حول أصالة الفمسفة في اإلسالم، والظروف والعوامل التي ساىمت في نشأة التفكير الفمسفي في اإلسالم. كما 

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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تناول الماّدة دراسة بعض المشكالت الفمسفية العالقة بين الفمسفة اإلسالمية وكل من عمم الكالم والتّصوف وعمم ُأصول الفقو. كما وت
م، وقضية وجود ، وقضية العالم بين الحدوث والقدالمشتركة بين الفالسفة المسممين، مثل قضية وجود اهلل والبراىين واألّدلة عمى وجوده

 النفس والمعاد. وأخيرًا مشكمة العالقة بين الدين والفمسفة.
 

 تعلمهاالمادة ونتاجات تدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
 التعرف إلى الظروف والعوامل التي ساىمت في نشأة الفمسفة اإلسالمية -
 التعرف إلى موضوعات الفمسفة اإلسالمية ومشكالتيا. -
 التعرف إلى عالقة الفمسفة اإلسالمية بالفمسفة اليونانية. -
 التعرف إلى أبرز فالسفة اإلسالمية. -

 
 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياء نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند -ب

 تشكيل نظرة تقييمو ذاتية عند الطالب حول مشكالت الفمسفة اإلسالمية وقضاياىا. -
 استيعاب وفيم نشأة وتطور الفمسفة اإلسالمية. -
 اإلحاطة الالزمة بالمفاىيم والمصطمحات الفمسفية التي تم طرحيا أثناء الفصل. -
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .27

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى
مقدمة عامة فً 

الفلسفة اإلسالمٌة 
 ونشأتها

الدكتور ضرار بنً  األول
 ٌاسٌن

الرازق مصطفى عبد  نقاشات عامة 
التارٌخ الفلسفة  تمهٌد

 اإلسالمٌة، حنا
فاخوري، تارٌخ الفكر 

 الفلسفً عند العرب

أصالة الفلسفة 
 اإلسالمٌة

تقٌٌم أصالة الفلسفة   الثانً
 اإلسالمٌة

 –مصطفى عبد الرازق  
 تمٌد التارٌخ الفلسفة

موقف المفكرٌن 
المسلمٌن من الفلسفة 

اإلسالمٌة التوفٌق بٌن 
 الفلسفة والدٌن

كٌف ٌمكن التوفٌق   الثالث
 بٌن الدٌن والفلسفة

تحضٌر الطلبة 
 ونقاشات

 ماجد فخري، تارٌخ
 الفلسفة اإلسالمٌة

قضاٌا ومشكالت فً 
الفلسفة اإلسالمٌة 
قضٌة وجود هللا 
وبراهٌن وجوده 

 الفارابً( –)الكندي 

كٌف برهن الكندي   الرابع
والفارابً على وجود 

 هللا

حنا فاخوري، تارٌخ  تحضر الطلبة
الفكر الفلسفً على أبو 

رٌان، مدخل لدراسة 
 الفلسفة اإلسالمٌة

شد ابن سٌنا وابن ر
 والغزالً

نقاشات وتحضٌر  تقٌٌم البراهٌن  الخامس
 الطلبة

حنا فاخوري، محمد 
 علً أبو رٌان

مناقشات وتقٌٌم 
 البراهٌن ونقدها

     السادس

قضٌة وجود العالم  
 الكندي والفارابً

السابع ٌتضمن 
 امتحان

كٌف أثبت الكندي  
والفارابً حدوث 

 العالم

تحضٌر الطلبة 
 ونقاشات

محمد  حنا فاخوري،
 علً أبو رٌان

براهٌن وجود العالم 
عند ابن سٌنا وابن 

 رشد

كٌف برهن ابن سٌنا   الثامن
وابن رشد على 

 حدوث العالم

نقاشات عامة 
 تحضٌر الطلبة

ماجد فخري، تارٌخ 
الفلسفة اإلسالمٌة، 

رجاء علً، هللا والعالم 
 فً فلسفة ابن سٌنا

نظرٌة الفٌض عند 
فالسفة اإلسالم 

 ٌض""مشكلة الف

ما مصادر نظرٌة   التاسع
الفٌض وكٌف 

وصلت إلى فالسفة 
 اإلسالم 

تحضٌر الطلبة 
 نقاشات عامة

محمد الزٌنً، مشكلة 
الفٌض عند فالسفة 

 اإلسالم

نظرٌة الفٌض عند 
 الفارابً

كٌف تصور الفارابً   العاشر
 فٌض العالم

تحضٌر الطلبة 
 نقاشات

محمد الزٌنً، مشكلة 
الفٌض عند فالسفة 

 ماإلسال

مشكلة النفس والمعاد 
 الكندي والفارابً

ما النفس وما   الحادي عشر
مصدرها وما هو 

 مصٌرها

إٌاد الصالحً، المعاد  تحضٌر الطلبة
 عند الفالسفة المسلمٌن

النفس عند ابن سٌنا 
 وابن رشد والغزالً

ما النفس وما   ثانً عشر
مصادرها وما 

 مصٌرها

تحضٌر الطلبة 
 المناقشة

ً، المعاد إٌاد الصالح
 عند الفالسفة المسلمٌن

      االمتحان النهائً
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .23
 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 المحاضرات النظرية من قبل المدرس -
 النقاشات والحوارات خالل المحاضرات -
 طمبة  لمموضوعات تحضيرات ال -
 تكميف الطالب بأوراق العمل والبحوث -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 تحضير الطمبة -
 أوراق عمل صيفية -
 المناقشات الصفية -
 االمتحانات -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 عةحسب األنظمة والتعميمات في الجام

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

يمنع الغش نيائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي حسب األنظمة  الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان االمتحانات منذ بداية الفصل الدراسي. إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. تسيم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .24

 

 

 المراجع .22

 

 مخصصة:ال السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 .3102دي بور، تاريخ الفمسفة في اإلسالم، دار العرب، دمشق،   -
 .3102محمد عمي أبو ريان، مدخل لدراسة الفمسفة اإلسالمية، اإلسكندرية،  -
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 3112ج، دار السالم، 2سامي النشار، نشأة الفكر الفمسفي في اإلسالم، عمي  -
 .3113، لبنان  العرب، مكتبة حنا فاخوري، خميل الجر، تاريخ الفكر الفمسفي عند -
 .3101ماجد فخري، تاريخ الفمسفة اإلسالمية، الييئة المصرية،  -
 .0992محمد الزيني، مشكمة الفيض عند فالسفة اإلسالم، الجزائر،  -
 3101رجاء عمي، اهلل والعالم في فمسفة ابن سينا، بيروت،  -
 .3103، إياد الصالحي، المعاد عند الفالسفة المسممين، دمشق -
 عبده الشمالي، دراسات في تاريخ الفمسفة العربية اإلسالمية. -
 . التعميمية الورقية واإللكترونية بيا، وغيرىا من المواد الموصيالكتب   -ب
 
 

 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة 

 أوراق العلم والتحضير للمناقشاخ -

 الثحىث المقدمح من الطلثح. -

 

 ------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  الدكتور ضرار بني ياسين منسق المادة: أو  مدرس
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
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 1. ةاسم الماد الفمسفة اإلسالمية 

 2. رقم المادة 2373324

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات نظرية
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج بكالوريوس في الفمسفة

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اباآلد

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة سنة ثالثة – بكالوريوس

 11. االول العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2731/2732

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / لمادة الدراسيةمخطط اتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 3-11الساعاخ المكتثح األحد من  d.baniyasin@ju.edu.joاإليميل:  24922رقم المكتة مدرس المادج الدكتىر ضرار تني ياسين 

 3-1االثنين 
 

 وصف المادة .71

من القضايا والمشكالت في الفمسفة اإلسالمية، والتعريف في عدد ينض ىذا المساق المقرر كمتطمب إجباري لطمبة قسم الفمسفة، بالبحث 
بالظروف والعوامل التي ساىمت في نشأة التفكير الفمسفي في اإلسالم، وكذا مناقشة اآلراء واألفكار التي تناولت موضوع أو مشكمة أصالة 

ة اإلسالمية وكل من عمم الكالم والتصوف وعمم ًأول الفمسفة اإلسالمية، وعالقتيا بالفمسفة اليونانية. كما وتبحث في العالقة بين الفمسف
 الفقو، وكذلك دراسة بعض القضايا والمشكالت الفمسفية المشتركة بين الفالسفة المسممين، مثل قضية وجود اهلل، وقضية العالم بين الحدوث

 والقدم، وقضية وجود النفس والمعاد.
 

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األىداف: - ب
 التعرف من قبل الطالب بالظروف والعوامل التي ساىمت في نشأة الفمسفة اإلسالمية. -
 التعرف عمى موضوعات الفمسفة اإلسالمية ومشكالتيا. -
 التعرف إلى أىم فالسفة اإلسالم وعالقتيم بالفمسفة اليونانية. -
 تعرف الطالب بالمشكالت الكبرى المثارة عند فالسفة اإلسالم. -

 م: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن:نتاجات التعمّ  -ب
 تشكيل نظرة تقيميو ذاتية لدى الطالب حول مشكالت الفمسفة اإلسالمية -
 استيعاب وفيم الموضوعات التي تم تناوليا في الماّدة. -
 اإلحاطة بالمفاىيم والمصطمحات الفمسفية التي نوقشت أثناء المادة واستيعابيا. -
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .27

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى
مقدمة عامة فً 

الفلسفة اإلسالمٌة 
 ونشأتها

الدكتور ضرار بنً  األول
 ٌاسٌن

مصطفى عبد الرازق  نقاشات عامة 
تمهٌد التارٌخ الفلسفة 

اإلسالمٌة، حنا 
كر فاخوري، تارٌخ الف
 الفلسفً عند العرب

أصالة الفلسفة 
 اإلسالمٌة

تقٌٌم أصالة الفلسفة   الثانً
 اإلسالمٌة

 –مصطفى عبد الرازق  
 تمٌد التارٌخ الفلسفة

موقف المفكرٌن 
المسلمٌن من الفلسفة 

اإلسالمٌة التوفٌق بٌن 
 الفلسفة والدٌن

كٌف ٌمكن التوفٌق   الثالث
 بٌن الدٌن والفلسفة

تحضٌر الطلبة 
 قاشاتون

ماجد فخري، تارٌخ 
 الفلسفة اإلسالمٌة

قضاٌا ومشكالت فً 
الفلسفة اإلسالمٌة 
قضٌة وجود هللا 
وبراهٌن وجوده 

 الفارابً( –)الكندي 

كٌف برهن الكندي   الرابع
والفارابً على وجود 

 هللا

حنا فاخوري، تارٌخ  تحضر الطلبة
الفكر الفلسفً على أبو 

رٌان، مدخل لدراسة 
 المٌةالفلسفة اإلس

ابن سٌنا وابن رشد 
 والغزالً

نقاشات وتحضٌر  تقٌٌم البراهٌن  الخامس
 الطلبة

حنا فاخوري، محمد 
 علً أبو رٌان

مناقشات وتقٌٌم 
 البراهٌن ونقدها

     السادس

قضٌة وجود العالم  
 الكندي والفارابً

السابع ٌتضمن 
 امتحان

كٌف أثبت الكندي  
والفارابً حدوث 

 العالم

بة تحضٌر الطل
 ونقاشات

حنا فاخوري، محمد 
 علً أبو رٌان

براهٌن وجود العالم 
عند ابن سٌنا وابن 

 رشد

كٌف برهن ابن سٌنا   الثامن
وابن رشد على 

 حدوث العالم

نقاشات عامة 
 تحضٌر الطلبة

ماجد فخري، تارٌخ 
الفلسفة اإلسالمٌة، 

رجاء علً، هللا والعالم 
 فً فلسفة ابن سٌنا

نظرٌة الفٌض عند 
سفة اإلسالم فال

 "مشكلة الفٌض"

ما مصادر نظرٌة   التاسع
الفٌض وكٌف 

وصلت إلى فالسفة 
 اإلسالم 

تحضٌر الطلبة 
 نقاشات عامة

محمد الزٌنً، مشكلة 
الفٌض عند فالسفة 

 اإلسالم

نظرٌة الفٌض عند 
 الفارابً

كٌف تصور الفارابً   العاشر
 فٌض العالم

تحضٌر الطلبة 
 نقاشات

محمد الزٌنً، مشكلة 
الفٌض عند فالسفة 

 اإلسالم

مشكلة النفس والمعاد 
 الكندي والفارابً

ما النفس وما   الحادي عشر
مصدرها وما هو 

 مصٌرها

إٌاد الصالحً، المعاد  تحضٌر الطلبة
 عند الفالسفة المسلمٌن

النفس عند ابن سٌنا 
 وابن رشد والغزالً

ما النفس وما   ثانً عشر
مصادرها وما 

 مصٌرها

ة تحضٌر الطلب
 المناقشة

إٌاد الصالحً، المعاد 
 عند الفالسفة المسلمٌن

      االمتحان النهائً
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .23
 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 االعتماد عمى النقاشات مع الطمبة خالل وبعد المحاضرة -
 يرات الطمبة لمموضوعاتتحض -
 قراءات إضافية لمطمبة، تساىم في فيم الموضوعات بصورة وافية. -
شراك الطمبة في التقييم النقدي. -  إبراز أىم المشكالت التي تطرحيا موضوعات المادة من قبل المدرس وا 

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 أساليب التقييم والمتطمبات التالية: يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل
 تحضير الطمبة -
 أوراق عمل صيفية -
 المناقشات الصفية -
 االمتحانات -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان : الوقت المحددت في واجباوتسميم ال اتالغياب عن االمتحان -ب
 حسب األنظمة والتعميمات في الجامعة

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

حسب األنظمة  يمنع الغش نيائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان االمتحانات منذ بداية الفصل الدراسي. إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. تسيم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 ة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب()المرافق، المعدات، األجيز مصادر التعّمم والتعميم  .24

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 .3113، لبنان حنا فاخوري، خميل الجر، تاريخ الفكر الفمسفي عند العرب، مكتبة  -
 .3101ة، ماجد فخري، تاريخ الفمسفة اإلسالمية، الييئة المصري -
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 .0992محمد الزيني، مشكمة الفيض عند فالسفة اإلسالم، الجزائر،  -
 3112ج، دار السالم، 2عمي سامي النشار، نشأة الفكر الفمسفي في اإلسالم،  -
 3101رجاء عمي، اهلل والعالم في فمسفة ابن سينا، بيروت،  -
 .3102درية، محمد عمي أبو ريان، مدخل لدراسة الفمسفة اإلسالمية، اإلسكن -
 .3103إياد الصالحي، المعاد عند الفالسفة المسممين، دمشق،  -
 .3102دي بور، تاريخ الفمسفة في اإلسالم، دار العرب، دمشق،  -
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية بيا، وغيرىا من المواد الموصيالكتب   -ب
 

 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 ق العلم والتحضير للمناقشاخأورا -

 الثحىث المقدمح من الطلثح. -

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتور ضرار بني ياسين منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
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 1. اسم المادة العموم عند العرب والمسممين

 2. رقم المادة 2373454

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات نظرية
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. البرنامج اسم بكالوريوس في الفمسفة

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة سنة ثانية –بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2735/2730

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. تدريس المادةاألقسام األخرى المشتركة في  -

 14. لغة التدريس العربية

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

 

 منّسق المادة .61

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

 مدرسو المادة .71

 .ي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يم
 3-1االثنين  3-11الساعاخ المكتثح األحد من  d.baniyasin@ju.edu.joاإليميل:  24922رقم المكتة 

 

 وصف المادة .71

في القضايا والموضوعات الخاصة بنشأة وتطور العموم العربية اإلسالمية في العصر الوسيط،  ينيض ىذا المساق لطمبة قسم الفمسفة بالبحث
وكذا العوامل والظروف التي ساىمت في نشأة العموم عند المسممين. وكذلك اسيامات العمماء المسممين في تقدم العموم وتصنيفيا والتأليف 

صالة واالبتكار عند العمماء المسممين، ال سيما في ميدان العموم التجريبية والتطبيقية، فييا. كما ويبحث المساق في بعض جوانب اإلبداع واأل
 وما الجديد الذي أضافوه في مسألة المنيج العممي، وكذا فضل العموم العربية عمى النيضة األوروبية.

 
 
 

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األىداف: - ت
ء العرب والمسممين وكذا التعرف إلى جيودىم في تطور الحقول المختمفة لمعوم، وظروف تعريف الطالب بمساىمات العمما -

 انتقاليا إييم، فضاًل عن دورىم في انقتال ىذه العموم وترجمتيا.
التعرف إلى التراث العممي والحضاري عند العرب والمسممين في قضايا المنيج وتطبيقاتو في ميادين مختمفة، منيا عموم الطب  -

 يمياء والرياضيات والفمك واليندسة والعمارة والموسيقى واإلحياء، وعموم المغة والمنطق.والك
 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب

 يتوقع من الطالب عند انتياء ىذا المساق أن يكون قادرًا عمى: -
 العرب والمسممنين. التعرف إلى عوامل وظروف انتقال العموم إلى -
 التعرف إلى الكيفية التي استقبل بيا العمماء ىذه العموم والمواقف منيا. -
 التعرف إلى مساىمات العمماء المسممين في نقل وترجمة عموم األوائل من اليونان وغيرىم. -
 واإلضافة عمييا.اإلحاطة المعرفية بمدى استيعاب العمماء المسممين ليذه العموم وجودىم في إثراءىا وتطويرىا  -
 التعرف إلى جوانب اإلبداع الجديد عند عمماء اإلسالم في العموم المختمفة، واسياماتيم في التجديد في الجوانب المنيجية. -
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .27

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى
مصادر التراث 

 مً عند العربالعل
علً سامً النشار،  نقاشات عهامة  د. ضرار بنً ٌاسٌن األول

مناهج البحث عند 
 مفكري اإلسالم.

التراث العلمً  نقل
إلى الحضارة 

اإلسالمٌة حركة 
 الترجمة

ما أهمٌة النقل   الثانً
والترجمة فً إزدهار 

 العلوم العربٌة

رشدي راشد، دراسات  تحضٌر الطلبة
 العربٌة فً تارٌخ العلوم

مكانة المسلمٌن فً 
 تارٌخ العلوم

ما الجدٌد الذي قدمة   الثالث
المسلمون فً حركة 

 العلم

نقاشات تحضٌر 
 الطلبة

فؤاد سزكٌن، مدخل إلى 
تارٌخ العلوم العربٌة 

 واإلسالمٌة

المجتمع العلمً 
والتقالٌد الوطنٌة فً 

 البحث

أسباب ركود العلم   الرابع
 العربً

تحضٌر الطلبة 
 قاشالن

فؤاد سزكٌن محاضرات 
فً تارٌخ العلوم العربٌة 

 اإلسالمٌة

أثر العلوم اإلسالمٌة 
نهضة العلى 

 األوروبٌة

ما األثر الذي احدثته   الخامس
حركة نقل العلوم 

اإلسالمٌة على 
 أوروبا

تحضٌر الطلبة 
 النقاش

رشدي راشد، دراسات 
فً تارٌخ العلوم 

 العربٌة.

مسألة المنهج فً 
 بًالعلم العر

ما الجدٌد الذي قدمه   السادس
العلماء المسلمٌن فً 

 مسألة المنهج

تحضٌر الطلبة 
 النقاش

علً سامً النشار، 
مناهج البحث عند 

 مفكري اإلسالم

منهج البحث 
الكٌمٌائً عن جابر 

 بن حٌان

تحضٌر الطلبة  ما هً أًول منهجه  السابع
 نقاشات

 علً سامً النشار

جابر بن حٌان 
 ٌبًومنهجه التجر

ما هً خصائص   الثامن
 منهج بن حٌان

 علً سامً النشار تحضٌر الطلبة نقاش

الحسن بن الهٌثم 
 ومنهجه التجرٌبً

ما هً خصائص   التاسع
المنهج التجرٌب ٌعند 

 الحسن بن الهٌثم

تحضٌر الطلبة 
 نقاشات

 علً سامً النشار

أقسام علم المناهج 
 العامة

ما المنهج االستنباطً   العاشر
تقرائً واالس

 والساترداي

تحضٌر الطلبة 
 نقاشات

 علً سامً النشار

أسباب ركود العلم 
 العربً

ما هً عوامل ركود   الحادي عشر 
 العلم اإلسالمً

تحضٌر الطلبة 
 نقاشات

 فؤاد سزكٌن

مناقشة االبحاث 
 المقدمة من الطلبة

     الثانً عشر

      االمتحان النهائً
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 التدريسية النشاطات واالستراتيجيات .23
 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 المحاضرات النظرية من قبل المحاضر. -
 النقاشات المفتوحة خالل المحاضرات. -
 تكميف الطمبة بالتحضير والتقديم خالل الفصل. -
 المادة.تكميف الطمبة بالبحوث وأوراق العم الخاصة بموضوعات  -

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 تحضير الطمبة -
 أوراق عمل صيفية -
 المناقشات الصفية -
 االمتحانات -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 خاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة.تتبع التعميمات ال والغياب: سياسة الحضور -أ

تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 حسب األنظمة والتعميمات في الجامعة

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

يمنع الغش نيائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي حسب األنظمة  خروج عن النظام الصفي:الغش وال -د
 والتعميمات في الجامعة.

 يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان االمتحانات منذ بداية الفصل الدراسي. إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. سة المادة:تسيم في دراالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .24

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 .  0929وم" مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود الرياض، فؤاد سيزكين "محاضرات في تاريخ العم -
 مصطفى لبيبت، "دراسات في تاريخ العموم عند العرب" دار الثقافة لمنشر. -
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 .0991حربي محمود وحسان حالق، "العموم عند العرب" أصوليا ومالمحيا الحضارية، دار النيضة العربية، بيروت،  -
 .0992ند مفكري اإلسالم واكتشاف المنيج العممي في العالم اإلسالمي، دار المعارف، االسكندرية، عمي سامي النشار، مناىج البحث ع -
 .0921عمر فروخ، تاريخ العموم عند العرب، دار العمم لمماليين، بيروت،  -
 .0992قدري حافظ طوخان، تراث العرب العممي في الرياضة والفمك، دار الشروق، بيروت،  -
 .0992أجزاء، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2وعة تاريخ العموم العربية، رشدي راشد، موس -
 .0929، دار المعارف 4، ترجمة أحمد فؤاد األىواني، ط0جورد سارترن، تاريخ العمم، ط -
 .0921جميل صميبا، تاريخ الفمسفة العربية، دار الكتاب المبناني،  -
 .0999م العرب(، المؤسسة المصرية لمتأليف والترجمة، زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، )أعال -
 فرانز روز نتال، مناىج العمماء المسممين في البحث العممي.  -
 .3112ماىر عبد القادر، مناىج العموم عند المسممين قديمًا وحديثًا، أورنتيال، اإلسكندرية،   -
 .0921ب، دار الكتاب المبناني، بيروت، محمد عبد الرحمن مرحبا، الموجز في تاريخ العموم عند العر  -
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية بيا، وغيرىا من المواد الموصيالكتب   -ب
 

 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 أوراق العلم والتحضير للمناقشاخ -

 الثحىث المقدمح من الطلثح. -
 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع: الدكتور ضرار بني ياسين منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
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 1. ةاسم الماد فمسفة العموم االجتماعية واإلنسانية

 2. رقم المادة 2373373

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات نظرية
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج بكالوريوس في الفمسفة

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اباآلد

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة سنة ثانية –بكالوريوس 

 11. االول لفصل الدراسياالعام الجامعي/  2731/2732

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / لمادة الدراسيةمخطط اتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 3-11الساعاخ المكتثح األحد من  d.baniyasin@ju.edu.joاإليميل:  24922رقم المكتة مدرس المادج الدكتىر ضرار تني ياسين 

 3-1االثنين 
 

 وصف المادة .71

ب عدة موضوعات في فمسفة العموم االجتماعية واإلنسانية، يتناول ىذا المساق كمتطمب اجباري لمستوى طمبة البكالوريوس في كمية اآلدا
ومن أبرزىا إشكالية المنيج الذي يجب أن تسير عميو ىذه العموم، مشكمة التفسير العممي وأنماطو، وأييا يصمح لمعوم االجتماعية المنيج 

لعموم إن لجية وجود معايير مستقمة تميز المعرفة الطبيعي أم منيج الفيم والتأويل، يضاف إلى ذلك مشكمة الذاتية والموضوعية في ىذه ا
ن لجية بحث التأثير الذي يتركو تدخل القيم واإليديولوجيات في الممارسة العممية. كما يتم دراسة موضوعية وبين المعرفة الذاتية، وا  العممية ال

 بعض نماذج التفسير األخرى، من قبيل النموذج االستنباطي.
 

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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 ة ونتاجات تعلمهاأهداف تدريس الماد 19.

 األىداف:  -أ
 يتعرف الطالب إلى مفيوم وطبيعة العموم اإلنسانية. -
 يتعرف إلى القضايا والمشكالت التي تواجو البحث في الظواىر والسموك اإلنسانية. -
 يتعرف الطالب إلى مشكمة المنيج في دراسة العموم اإلنسانية بإزاء العموم الطبيعية. -
 ذاتية والموضوعية بين العموم اإلنسانية والعموم الطبيعية.يعرف الطالب إلى مشكمة ال -

 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب
 والنقدية في التعامل مع مشكالت فمسفة العموم. ةتعميق قدرة الطالب التحميمي -
 استيعاب وفيم الموضوعات التي تم تناوليا في المساق. -
 يل وتقييم النظريات الخاصة بالعموم اإلنسانيةتحم -
 التعرف عمى االنتقادات التي يمكن توجيييا لمنيجي الموضوعية والتأويل والفيم. -
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .27

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى
مقدمة فً العلوم 

 وفلسفتهااإلنسانٌة 
عزمً إسالم، فً  نقاشات وأسئلة فلسفة د. ضرار بنً ٌاسٌن األول

 فلسفة العلوم اإلنسانٌة

عالقة الفلسفة بالعلم 
 نظرة تارٌخٌة –

ما طبٌعة عالقة   الثانً
العلوم بالفلسفة وكٌفً 

 انفصلت عن الفلسفة

الدوسٌة، )مراجع  تحضٌر الطلبة
 مختلفة(

أوجه االختالف 
الفلسفة بٌن  واالتفاق

 والعلم

كٌف ٌختلف العلم   الثالث
 عن الفلسفة

ٌمنى طرٌف الخولً،  تحضٌر الطلبة
فلسفة العلم فً القرن 

 العشرٌن

مشكلة المنهج بٌن 
العلوم اإلنسانٌة 
 والعلوم الطبٌعٌة

ما المنهج الصحٌح   الرابع
 للعلوم اإلنسانٌة

تحضٌر الطبة 
 والنقاش

عزمً إسالم، فً 
 سانٌةفلسفة العلوم اإلن

مشكلة التفسٌر فً 
 العلوم اإلنسانٌة

ٌُعد التفسٌر   الخامس لماذا 
 مشكلة فً هذه العلوم

عادل ضاهر، النموذج  تحضٌر مناقشات 
 االستنباطً فً العلوم

العلوم اإلنسانٌة بٌن 
 الموضوعٌة  والذاتٌة

ما هً مشكلة   السادس
الموضوعٌة فً 
 العلوم اإلنسانٌة

اري، مشكلة ولٌد عط تحضٌر مناقشات
الموضوعٌة فً العلوم 

 اإلنسانٌة

االتجاه اإلنسانً فً 
واالتجاه  رالتفسٌ

 الوضعً

كٌف تختلف نظرة   السابع
 هذهٌن االتجاهٌن

الدوسٌة )مراجع  تحضٌر مناقشات
 مختلفة(

مشكلة الموضوعٌة 
 فً العلوم اإلنسانٌة

لماذا تعتبر   الثامن
 الموضوعٌة مشكلة

ره، الذاتٌة عادل ضا تحضٌر مناقشات
والموضوعٌة فً العلوم 

 اإلنسانٌة

النموذج االستنباطً 
 فً العلوم اإلنسانٌة

هل ٌمكن تطبٌق   التاسع
 النموذج االستنباطً

عادل ضاهر، النموذج  تحضٌر مناقشات
 االستنباطً

نماذج من التفسٌر فً 
العلوم اإلنسانٌة 

 السٌاسة –التارٌخ 

كٌف تفسر النظرٌات   العاشر
ارٌخ والسٌاسة فً الت

 السلوك اإلنسانً

الدوسٌة )كولنجوود  تحضٌر مناقشات
 والتفسٌر التارٌخً(

فهم المجتمعات 
 البدائٌة

ما طبٌعٌة فهمنا   الحادي عشر
قالنٌة عن هذه للع

 المجتمعات

 الدوسٌة مناقشات تحضٌر

مناقشات وتقارٌر 
 الطلبة

     الثانً عشر

      االمتحان النهائً
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 ات واالستراتيجيات التدريسيةالنشاط .23
 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 االعتماد عمى النقاشات مع الطمبة خالل وبعد المحاضرة. -
 تحضير الطمبة -
 قراءات إضافية لمطمبة تساعد عيمى فيم الموضوعات بصورة أ شمل. -
شراك الطمبة في التقييم النقدي.إبراز المشكالت في ا -  لموضوعات المتضمنة في المادة من قبل المدرس وا 

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 تحضير الطمبة -
 أوراق عمل صيفية -
 المناقشات الصفية -
 االمتحانات -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 نظمة والتعميمات في الجامعةحسب األ

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

يمنع الغش نيائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي حسب األنظمة  الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 بداية الفصل الدراسي.يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان االمتحانات منذ  إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. تسيم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .24

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةمواد الو ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 ، الكويت.2، عدد 01عزمي إسالم، في فمسفة العموم اإلنسانية، مجمة عالم الفكر، مجمد  -
 ، الكراسات التونسية.4وليد عطاري، مشكمة الموضوعية في العموم اإلنسانية، عدد  -
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 .0923-2/4دد عادل ضاىر، الذاتية والموضوعات في العموم اإلنسانية، مجمة الميد، ع -
 ، عمان4/4/0922عادل ضاىر، النموذج االستنباطي في العموم، مجمة أفكار،  -
 يمنى طريف الخولي، فمسفة العمم في القرن العشري، عالم المعرفة، الكويت، -
 فمسفة العمم، فيميب فران:، فمسفة العمم، صالح قنصوه. -
 
 . الورقية واإللكترونية التعميمية بيا، وغيرىا من المواد الموصيالكتب   -ب
 

 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 أوراق العلم والتحضير للمناقشاخ -

 الثحىث المقدمح من الطلثح. -

 
 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتور ضرار بني ياسينمنسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
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 1. اسم المادة عمم الكالم اإلسالمي

 2. رقم المادة 2373223

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات نظرية
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج بكالوريوس في الفمسفة

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة سنة ثانية –بكالوريوس 

 11. ولاال  العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2731/2732

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

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

 

 منّسق المادة .61

 .المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات 
 

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 3-11الساعاخ المكتثح األحد من  in@ju.edu.jod.baniyasاإليميل:  24922رقم المكتة مدرس المادج الدكتىر ضرار تني ياسين 

 3-1االثنين 
 

 وصف المادة .71

م يتناول ىذا المساق لطمبة الفمسفة عّدة موضوعات في عمم الكالم اإلسالمي بحيث يدرس لطمبة، أسباب وعوام نشأة عمم الكالم وأىدافو، وأى
والجبرية، وأبرز القضايا، مثل قضية األلوىة والذات والصفات، ومذاىب المتكممين  كالمعتزلة واألشاعرة والماتريدية المدارس والفرق الكالمية،

 في الطبيعة، النظرية الذرية، وأقوال المتكممين في مسائل الجبر واالختيار ونظريات المطف والكسب.
 
 
 

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األىداف: - ث
 الكالم اإلسالمي. يتعرف الطالب عمى ظروف وعوامل نشأة عمم -
 يتعرف الطالب عمى أىم قضايا ومشكالت عمم الكالم. -
 يتعرف الطالب عمى أىم الفرق اإلسالمية، وأبرز عمماء عمم الكالم. -

 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب
 استيعاب الطمبة لمظروف التي أّدت إلى نشأة عمم الكالم. -
 ستيعاب وفيم الموضوعات التي تناوليا المساق.ا -
 اإلحاطة المعرفية بأىم مشكالت عمم الكالم. -
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .27

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى
مقدمة فً علم الكالم 

تعرٌفه ونشأته 
 وتطوره

ما هً وظٌفة علم  ٌند. ضرار بنً ٌاس األول
 الكالم

عبد العزٌز سٌف  تحضٌر نقاشات
النصر، فلسفة علم 

 الكالم

الخالفات السٌاسٌة 
 وأثرها فً علم الكالم

ما دور الخالفات   الثانً
السٌاسٌة فً آراء 

 الفرق الكالمٌة

مصطفى عبد الرازق،  تحضٌر نقاشات
تمهٌد التارٌخ، الفلسفة 

 اإلسالمٌة

أهم القضاٌا 
كالت التً والمش

 ٌبحثها علم الكالم

ما هً أهم المشكالت   الثالث
 النقدٌة

عبد الرحمن بدوي،  تحضٌر نقاشات
 مذاهب اإلسالمٌٌن

 ىالفرق األول
القدرٌون األوائل 

 المجبرة األوائل

كٌف أسس هؤالء   الرابع
 لنشأة علم الكالم

أبو الوفاء الغنٌمً  تحضٌر نقاشات
التفتازانً، علم الكالم 

 مشكالتهوبعض 

بٌن المعتزلة 
واالشاعرة مدخل 
 قضاٌا ومشكالت

ما أوجه الخالف بٌن   الخامس
 األشاعرة والمعتزلة

علً سامً النشار، نشأة  تحضٌر نقاشات
الفكر الفلسفً فً 

 اإلسالم

المعتزلة النشأة 
 والمذهب

كٌف نشأت فرقة   السادس
 المعتزلة

عادل العوان، المعتزلة  تحضٌر نقاشات
 لحروالفكر ا

األصول الخمسة عند 
 المعتزلة

كٌف تؤسس هذه   السابع
األصول لمذهب 

 االعتزال

القاضً عبد الجابر،  تحضٌر نقاشات
 شراح األصول الخمسة.

نظرٌة اللطف عند 
 المعتزلة

نتاجات ما هً   الثامن
 النظرٌة

مراجع علً سامً  أسالٌب
 النشار، عادل العوا

األشاعرة، النشأة 
 والمذهب

ما عوامل نشأة   التاسع
 األشاعرة

عبد الرحمن بدوي،  أسالٌب
 مذاهب اإلسالمٌٌن

نظرٌة الكسب عند 
 اإلشاعرة

كٌف تفسر األشاعرة   العاشر
 الفعل اإلنسانً

 عبد الرحمن بدوي 

 علم الكالم اإلسالمً
 الجدٌد

ما مدى الحاجة لعلم   الحادي عشر
 كالم جدٌد

حسن حنفً، محمد  أسالٌب
 أركون

بحاث مناقشة األ
 والتقارٌر

     الثانً عشر

      االمتحان النهائً
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .23
 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 المحاضرات النظرية من قبل المحاضر. -
 النقاشات المفتوحة خالل المحاضرات. -
 مبة بالتحضير والتقديم خالل الفصل.تكميف الط -
 تكميف الطمبة بالبحوث وأوراق العم الخاصة بموضوعات المادة. -

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 تحضير الطمبة -
 أوراق عمل صيفية -
 المناقشات الصفية -
 االمتحانات -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

االمتحان تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 حسب األنظمة والتعميمات في الجامعة

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

يمنع الغش نيائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي حسب األنظمة  الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 االمتحانات منذ بداية الفصل الدراسي. يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. تسيم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .24

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات ة، والقراءالكتب المطموب  -أ
 عبد العزيز سيف النصر، فمسفة عمم الكالم. -0
 مصطفى عبد الرزاق، تمييد لتاريخ الفمسفة اإلسالمية -3
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 عبد الرحمن بدوي، مذاىب اإلسالمين -2
 أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، عمم الكالم وبعض مشكالتو. -4
 زلة والفكر الحرعادل العوا، المعت -1
 القاضي عبد الجبار المعتزلي، شرح األصول الخمسة. -9
 عمي سامي النشار، نشأة الفكر الفمسفي في اإلسالم. -2
 أبو الحسن األشعري، مقاالت اإلسالميين. -2
 الشيرستاني، الممل والنحل. -9
 . التعميمية الورقية واإللكترونية بيا، وغيرىا من المواد الموصيالكتب   -ب
 

 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 أوراق العلم والتحضير للمناقشاخ -

 الثحىث المقدمح من الطلثح. -
 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتور ضرار بني ياسين منسق المادة:مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------ميد: الع
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 1. اسم المادة الفمسفة والتفكير الناقد مقدمة في

 2. رقم المادة 

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ثالث ساعات نظرية
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج بكالوريوس في الفمسفة

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم الفمسفة

 10. مستوى المادة  –بكالوريوس 

 11. االول العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2731/2732

 12. جة العممية لمبرنامجالدر  البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية

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

 

 منّسق المادة .61

 .بريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، ال
 

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني
 3-11مكتثح األحد من الساعاخ ال d.baniyasin@ju.edu.joاإليميل:  24922رقم المكتة مدرس المادج الدكتىر ضرار تني ياسين 

 3-1االثنين 
 

 وصف المادة .71

 ىذا المساق متطمب  إجباري لطمبة الجامعة يتّغيا ىذا المساق األكاديمي لمستوى البكالوريوس بناء العقل النظري والفيم الفمسفي العممي
كساب الطالب ميارات التفكير، متضمنًا التفكير الناقد، من خالل تعميمو أسس التفكير  الفمسفي وعمميات البناء المنطقي، فضاًل عن قواعد وا 

جرائيتو، وما يتضمنو ذلك كمو من أسس لنظرية المعرفة، والوصول بو إلى تكوين قواعد عقمية منطقية وتعريفو بأىمية  التفكير المنظم وا 
د النصوص العممية وتقييم المواقف المختمفة في التفكير الناقد، بصورة يكون معيا قادرًا عمى فيم ما يدور حولو، فضاًل عن تعممو لميارات نق

 الحياة، وتصويب األفكار، وصواًل إلى االستنتاجات الصحيحة بخصوص ىذه المواقف.
 

mailto:d.baniyasin@ju.edu.jo
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األىداف: - ج
 أن يتعرف الطالب إلى مبادئ التفكير العقالني وقواعده. -
 والعممي. أن يتعرف عمى أسس الفيم الفمسفي النظري -
 التعرف عمى أسس التفكير الناقد. –التعرف عمى أىم المشكالت الفمسفية  -

 نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى أن: -ب
 القدرة عمى أسس التفكير الناقد. -
 القدرة عمى قراءة النصوص وتحميميا. -
 التعرف عمى المنطق وقواعده ومسائمة. -
 القدرة عمى تقديم حجج صحيحة ومقنعة. تطوير -
 ، تفكيرًا وممارسة.توظيف المبادئ البرىانية المنطقية العقمية في الحياة العممية -
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 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .27

 المراجع ٍأساليب التقييم نتاجات التعلم المدرس األسبوع المحتوى
مقدمة حول تعرٌف 

الفلسفة وأهمٌتها 
 ودورها ووظائفها

ما تعرٌف الفلسفة  د. ضرار بنً ٌاسٌن األول
 وما وظٌفتها

محاضرات مناقشات 
 تحضٌر الطلبة

هنترمٌد، الفلسفة 
ومشكالتها  اأنواعه

 الكتاب المقرر

خصائص التفكٌر 
الفلسفً ، الفلسفة 

والعلم، الفلسفة 
 والدٌن

كٌف نفهم العالقة بٌن   الثانً
 الفلسفة والعلم والدٌن

اضراخ مناقشاخ مح

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر

المذاهب الفلسفٌة 
 الكبرى

ما هً أوجه   الثالث
االختالف بٌن 

 المذاهب الفلسفٌة

محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
نظرٌة  ما هً  الرابع نظرٌة المعرفة

 الفلسفٌة

محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
التفكٌر الناقد وأهمٌته 

 فً حٌاتنا
ما هو التفكٌر الناقد   الخامس

وكٌف ٌساعدنا على 
 حل مشكالتنا

محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 المقرر الكتاب
المنطق، أصوله 

 وقضاٌاه –وقواعده 
ما دور المنطق فً   السادس

 تصوٌب الفكر
محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
مبحث االستدالل 

 هوأنواع
محاضراخ مناقشاخ  باالستدالل نعنًماذا   السابع

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  انىاعهأ

 الكتاب المقرر
مبحث لقضاٌا 

 المنطقٌة
ما هً أنواع القضاٌا   الثامن

 المنطقٌة

محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
الحجة المنطقة 

 وطبٌعتها
كٌف تبنى الحجة   التاسع

 المنطقٌة

محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

رميد، الفلسفح هنت

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
تقوٌم الحجج المنطقٌة 

 وتقدٌمها
كٌف ٌمكن تقٌٌم   العاشر

 الحجج
محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
مشكالت فلسفٌة 

مشكلة الحرٌة 
 والضرورة

ما طبٌعة مشكلة   الحادي عشر 
 الحرٌة

محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
كٌف تبنى الحقٌقة   الثانً عشر مشكلة الحقٌقة

 وما هً معاٌٌرها

محاضراخ مناقشاخ 

 تحضير الطلثح

هنترميد، الفلسفح 

ومشكالتها  اأنىاعه

 الكتاب المقرر
      االمتحان النهائً
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 الستراتيجيات التدريسيةالنشاطات وا .23
 يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

 النقاشات المتصمة بالموضوع مع الطمبة خالل وبعد المحاضرة. -
 تحضير الطمبة وتقديماتيم )مداخالتيم(، واستفساراتيم. -
 عات بصورة أشمل.قراءات إضافية لمطمبة تساعد عمى فيم الموضو  -
 إبراز المشكالت في الموضوعات المتضمنة في المادة. إشراك الطمبة في التقويم. -

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 تحضير الطمبة -
 أوراق عمل صيفية -
 المناقشات الصفية -
 متحاناتاال -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

متحان تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن اال: الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 حسب األنظمة والتعميمات في الجامعة

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

يمنع الغش نيائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام النظام الصفي حسب األنظمة  الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 المتحانات منذ بداية الفصل الدراسي.يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان ا إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. تسيم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .24

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات والقراء الكتب المطموبة،  -أ
 .3112روبير بالنشي، االستدالل ترجمة محمود اليعوبي، دار الكتاب الحديث، -
 مكتبة األنجمو المصرية، ألقاىرة زكي نجيب محمود، نظرية المعرفة -
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 ماىر عبد القادر، نظرية المعرفة العممية، دار المعرفة الجامعية، القاىرة. -
 ومشكالتيا. اأنواعيترميد، الفمسفة ىن -
 فؤاد زكريا، نظرية المعرفة والموقف الطبيعي لإلنسان. -
 عصام زكريا جميل، اتجاىات معاصرة في نظرية المعرفة، دار المسيرة، عمان. -
 ، الجزائر.األبستمولوجيااحمد مسعود، نظرية المعرفة،  -
 متي، المنطق، بغداد، مطبعة اإلرشاد.كريم  -
 .3100حمد ميران رشوان، قضايا أساسية في المنطق، دار المسيرة، م -
 عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والرياضي، القاىرة. -
 عصام زكريا، المنطق والتفكير الناقد، دار المسيرة، عمان. -
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية بيا، وغيرىا من المواد الموصيالكتب   -ب
 

 إضافيةمعمومات  26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 أوراق العلم والتحضير للمناقشاخ -

 الثحىث المقدمح من الطلثح. -
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 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
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