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 المعلومات العامة للمادة

 الفلسفة اإلسالمٌة: اسم المادة

 01014146: رقم المادة

 3: الساعات المعتمدة

 أربعاء- ثالثاء- اثنين- حدأ 2:30-1:20: ساعات التدرٌس

 ال ٌوجد: المتطلبات السابقة

 البكالورٌوس: البرنامج األكادٌمً

 01: رمز البرنامج األكادٌمً

 اإلسراء: الجامعة

 اآلداب: الكلٌة

 اللغة العربٌة: القسم

 السنة الرابعة: مستوى المادة

 صٌفًالفصل الدراسً ال 2019/2020:  الحالًالعام األكادٌمً والفصل الدراسً

 بكالورٌوس: المؤهل األكادٌمً

 ال توجد: األقسام األخرى ذات العالقة بالمادة

 العربٌة: لغة التدرٌس

 م5/7/2020: تارٌخ مراجعتها/ تارٌخ وضع الخطة 

 :منسق المادة

 طارق الزيادات .د ::المدرس اسم

 2110 :رقم المكحب

 2340 :رقم الهاجف

 (10:30-9:30) ، األربعاء(12-11)، الثالثاء (12-10) ، االثنين (11-10 )األحد:لساعات المكحبية

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo : االٌمٌل

 مدرسو المادة

 طارق الزيادات .د ::المدرس اسم

 2110 :رقم المكحب

 2340 :رقم الهاجف

 (10:30-9:30) ، األربعاء(12-11)، الثالثاء (12-10) ، االثنين (11-10 )األحد:لساعات المكحبية

 tareq.ibraheem@iu.edu.jo : االٌمٌل

 وصف المادة

 . مفاهيم الفمسفة اإلسالمية وخصائصها- 

 .الكندي، والفارابي، وابن رشد، وابن سينا، والغزالي: أبرز أعالم الفالسفة المسممين وأهمهم- 
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 . ، ومذاهبهاالقضايا الفمسفية اإلسالمية- 

 .العالقة بين الدين والفمسفة- 

 . العالقة بين الفمسفة، وعمم الكالم، والتصوف- 

.   اليونانيةلسفةالفمسفة اإلسالمية مع الف- 

 .نصوص الفمسفية اإلسالمية التراثية والحديثة- 

 .أنموذجات تطبيقية- 

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة، الموقع االلكترونً)الكتاب المعتمد 

. م1963، جرجمة عزمي إسالم،جامعة الكويث، دفيج فحجنشحينبحوث فلسفٌة، لو
http://www.sooqukaz.com/index.php?option=com_edocman&view=document&id=8207&catid=35&Ite

mid=112 

 (الكاتب، الناشر، الطبعة، السنة،الموقع االلكترونً)المراجع 

 https://www.iicss.iq/files/books/2ybgb34a.pdf، 2013فالح العبادي، دار المصطفى، الطبعة األولى،  -

 .م2007سعدون الساموك، األكاديميون للنشر والتوزيع، الفلسفة اإلسالمية دراسات نقدية منتخبة، الطبعة األولى، . د -
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb172439-135313&search=books 

 (CEOs) :أهداف المادة التعلٌمٌة

. أن يتعرف عمى مفهوم الفمسفة اإلسالمية وخصائصها  1.  

.الكندي، والفارابي، وابن رشد، وابن سينا، والغزالي: أن يتعرف عمى أبرز أعالم الفالسفة المسممين وأهمهم  2.  

. ، ومذاهبهاأن يدرس القضايا الفمسفية اإلسالمية  3.  

.العالقة بين الدين والفمسفةأن يحدد   4.  

. العالقة بين الفمسفة، وعمم الكالم، والتصوفأن يبين   5.  

.   اليونانيةلسفة الفوالفمسفة اإلسالمية أن يبين العالقة بين  6.  

  .7 . نصوص الفمسفية اإلسالمية التراثية والحديثةأن يدرس 

.أن يدرس أنموذجات تطبيقية  8.  

https://www.iicss.iq/files/books/2ybgb34a.pdf
https://www.iicss.iq/files/books/2ybgb34a.pdf
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb172439-135313&search=books
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 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 
االسهام فً تحقٌق 

مخرجات التعلم 

 PLOs للبرنامج

العالقة مع 

 أهداف المادة 

CEOs 

 (ILOs)مخرجات التعلم للمادة 

 

 A المعرفة والفهم

A,b,f 1 تعريف الفمسفة اإلسالمية وخصائصها .  A1 

B,d 2 
الكندي، والفارابي، وابن رشد، :   بأبرز أعالم الفالسفة المسممين وأهمهمالتعريف

.وابن سينا، والغزالي  

A2 

 المهارات الذهنٌة
B  العالقة بين الدين والفمسفةأن يحدد.  

A,b,f 3 ومذاهبهادراسة القضايا الفمسفية اإلسالمية ،.  B1 

C 5 

. العالقة بين الفمسفة، وعمم الكالم، والتصوفبيان   

 

B2 

C 4  العالقة بين الدين والفمسفةتحديد. B3 

 المهارات الخاصة بالمادة
C أن أنموذجات تطبيقية.  

A,b,f 6  اليونانيةلسفة الفوالفمسفة اإلسالمية بيان العالقة بين   . C1 

 D المهارات القابلة للنقل

A,b,f 7 
 D1 . نصوص الفمسفية اإلسالمية التراثية والحديثةدراسة 

 

 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها ىمحتو

 الموضوع األسبوع نتاجات التعلّم المتحققة

A1 

1.  

مفاهيم الفمسفة اإلسالمية 
 .وخصائصها

A1 

2.  

مفاهيم الفمسفة اإلسالمية 
.وخصائصها  

A2 

3.  
أبرز أعالم الفالسفة 

الكندي، : المسممين وأهمهم
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.والفارابي  

A2 

4.  

ابن رشد، وابن سينا، 
.والغزالي  

B1 

5.  

، القضايا الفمسفية اإلسالمية
.ومذاهبها  

B3 
.العالقة بين الدين والفمسفة  .6  

B2 

7.  

العالقة بين الفمسفة، وعمم 
 . الكالم، والتصوف

 

B2 

8.  

العالقة بين الفمسفة، وعمم 
.الكالم، والتصوف  

C1 

9.  

الفمسفة اإلسالمية مع 
. اليونانيةلسفةالف  

C1 

10.  

الفمسفة اإلسالمية مع 
. اليونانيةلسفةالف  

A1 A2 B1 B3 B2 C1 
 مراجعة  .11

D1 

12.  

نصوص الفمسفية اإلسالمية 
.التراثية والحديثة  

D1 

13.  

نصوص الفمسفية اإلسالمية 
.التراثية والحديثة  

A1 A2 B1 B3 B2 C1 D1 
 تدريبات  .14

A1 A2 B1 B3 B2 C1 D1 
.أنموذجات تطبيقية  .15  

A1 A2 B1 B3 B2 C1 D1 
 االمتحان النهائي  .16

 

 النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة
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: ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة

 المحاضرات

 

 

 السٌاسات المتبعة بالمادة

سياسة الحضور والغياب- أ  

.ن الساعات المقررة للمادةم%( 15)ال ٌسمح للطالب بالتغٌب عن أكثر من   

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد- ب  

 ٌمكن إعادة االمتحان األول والثانً بناًء على موافقة المدرس. 

 ٌلتزم الطالب بتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد. 

إجراءات السالمة والصحة- ج  

.(اإلجراءات التأديبية) لغش والخروج عن النظام الصفيا- د  

 سوف ٌؤدي الغش واالنتحال وسوء السلوك إلى درجة الصفر واتخاذ المزٌد من اإلجراءات التأدٌبٌة. 

إعطاء الدرجات- ـه  

 ًسٌتم نشر جمٌع الواجبات المنزلٌة عبر اإلنترنت من خالل نظام التعلٌم اإللكترون. 

  ساعة وسٌتم تسلٌم أوراق االمتحانات المحددة للطالب72سٌتم وضع عالمة على االمتحانات فً غضون . 

   المختبرات ، المكتبةالخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة- و

 متطلبات المادة

 توافر المراجع الالزمة للمساق فً مكتبة الجامعة

 أدوات تقييم أداء الطلبة المستخدمة في المادة

 :ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة

 .االمتحان  األول ✔

 .االمتحان  الثانً ✔

 .االمتحان الكتابً النهائً✔

 .االختبارات القصٌرة ☐

 .الواجبات✔

 .مشارٌع تكاملٌة ☐

 .حاالت دراسٌة ☐

 .التقارٌر المكتوبة ✔

 . التفاعل والمشاركة اثناء المحاضرة✔

 .التفاعل والمشاركة بالمختبر ☐
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 .العروض التوضٌحٌة ☐

 .االختبارات الشفهٌة ✔

 أخرى  ☐

 :(PLOs) مخرجات البرنامج التعلٌمٌة
ٌُتوقع من الطالب معرفته وٌكونوا قادرٌن على القٌام به بحلول وقت التخرج هذه تتعلق بالمعرفة . تصف نتائج تعلُّم البرنامج ما 

 .والمهارات والسلوكٌات التً ٌكتسبها الطالب أثناء تقدمهم من خالل البرنامج

  .a .القدرة على فهم النصوص األدبٌة وتحلٌلها ونقدها

  .b .المعرفة بالمهارات اللغوٌة والبالغٌة معرفة سلٌمة

  .c .المعرفة بمهارات وأسالٌب البحث العلمً والتفكٌر الناقد واإلبداعً وحل المشكالت

  .d القدرة على استخدام القواعد النحوٌة واللغوٌة والتمٌٌز بٌنهما

.المعرفة بمهارات العمل الجماعً واالتصال والتواصل  e.  

.القدرة على كتابة األبحاث العلمٌة والنصوص األدبٌة  f.  

 المسؤولون والتواقيع 

عمر العنبر. د طارق الزيادات. د رئيس القسم   منسق المادة 

 التوقيع  التوقيع 

م5/7/2020 م5/7/2020 التاريخ   التاريخ 

 

 


