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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 اإلسالميةالدراسات : القسم العلمي
 / انًشصهخ انخبنخخ انفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطقاسم املقرر الدراسي )املادة الدراسية(: 

 
 0202/   7/    4  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 أ.عبداجليار عبدالواحد صاجل : اسم استاذ املادة
 0202/     4/7:   لتاريخا

 :   التوقيع
 اسم رئيس القسم :

 0202/    /   : لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعيجلنة دقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 واألداء اجلامعي يف القسم:ضمان اجلودة عضو جلنة اسم 

 0202:   /    / التاريخ
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 الذراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة انًؤعغخ انتؼهًٛٛخ .1

 قغى انذساعبد اإلعاليٛخ    ؼهًٙ انقغى ان .2

 / انًشصهخ انخبنخخ انفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق انًقشس )اعى انًبدح(اعى  .3

 )ػُذ ثؼذ( انكتشَٔٙصضٕس٘ /  أشكبل انضضٕس انًتبصخ .4

 فصهٙ َظبو انًقشس )فصهٙ/ عُٕ٘( .5

 عبػخ انكهٙ( 66عبػخ اعجٕػٛبً ) 2 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2621/     7/ 4         تبسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 -:أْذاف انًقشس .8
 

  نٓب انضيُٙ ٔااليتذاد االَغبَٙ انفكش فٙ ٔثذاٚتٓب  بنفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق ث انتؼشٚف .1

 انفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق  ثُشأح تؼشٚف .2
 انفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق  ٔانخصبئص انغًبد اثشص تضذٚذ .3
 نهفهغفخ اإلعاليٛخ انفهغفٛخ  ٔاالفكبس االساء يُبقشخ .4

 نهفهغفخ اإلعاليٛخ طشٚقخ ٔاعهٕة انتفكٛش انؼقذ٘  .5

 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسط اٌ ػهٗ قبدس طبنت تخشٚذ .6
 انششػٛخ نهؼهٕو االعبعٛخ ثبنًفبْٛى يهى طبنت تخشٚذ .7
 انًشاْقٍٛ يغ نهتؼبيم انتشثٕٚخ ثبالعبنٛت يهى طبنت خشٚذ .8
 يغتقجال انؼبنٙ انتؼهٛى نشفذ انؼهٛب انذساعخ يٕاصهخ انقذسحػهٗ نذٚٓب انطهجخ يٍ َخجخ تخشٚذ .9

 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ فٙ ٚذسط اٌ ػهٗ قبدس طبنت تخشٚذ .16

 نهفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق  االعبعٛخ ثبنًفبْٛى يهى طبنت تخشٚذ .11

 
 

  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 -:ٔطشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتقٛٛى ًقشسيخشربد ان .9
  دهذا  المعريية األ -أ

 انًقشس ثبنًُٓذ انتفكٛش ثبعبعٛبد االنًبو   .1أ
 .انتذسٚظ ػًهٛخ فٙ ٔانتشثٕٚخ االكبدًٚٛخ االثؼبد تطجٛق يٍ .انتًك2ٍٛأ
 ثبنًقشس انًتؼهقخ ٔانًصبدس انًشارغ يٍ االعتفبدح يٍ انطبنت ـ تًك3ٍٛأ
 انذساعٛخ انًبدح نتقجم َفغٛب انطبنت ـ اػذاد4ا
 انفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق  يبدح فٓى ػهٗ نهضصٕل انطبنت تًكٍٛـ 5أ
 انتشثٕٚخ انًؤعغبد فٙ نهتذسٚظ يؤْهٍٛ يذسعٍٛ ـ إػذاد6أ
 انزٕدح ػبنٙ ثًغتٕٖ نهذساعبد اإلعاليٛخ يذسط ػذاد.ـإ7أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراجاألدهذا    -ب 

 ٔانضٕاس انًشبسكخ ػهٗ انقذسح - 1ة
 انًؼهٕيبد ثٍٛ انشثظ يٍ انطبنت ٚتًكٍ ـبٌ 2ة
 تعليم الطالب الوسائل والمهارات الخاصة بكتابة البحوث والتقاريرـ 3ب
 تطوير القابلية الذهنية للطالب في مجال تخصصة العلمي واالكاديميـ 4ب

 طشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 انطهجخ ثٍٛ ٔانُقبػ انُقذ ، انضٕاس

 طشائق انتقٛٛى      

 6تقبسٚش تقذٚى .1

 انًشبسكخ فٙ انُقبشبد انصفٛخ .2
 االيتضبَبد  دسربد .3
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ .6

 األدهذا  الىجذانية و القيمية  -ج

 .انذقٛقخ انؼهًٛخ انًصبدس انٗ ٔانشرٕع ثبنًبدح انخبصخ انكتت قشاءح ػهٗ انطبنت صج -1د

 .االَتجبِ تزهت انتٙ ٔاالصذاث ٔانشٔاٚخ ٔانشؼش انقصخ اعهٕة ثٕعبطخ نهًبدح انطبنت تشٕٚق2-د

 انتذسٚظ يُٓخ يضأنخ ػُذ ثّ ٚقٕو عٕف انز٘ انذٔس أًْٛخ انطبنت ٚؼٙ أٌ- 3د                 

 طشائق انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 ٔفتش ثبة انضٕاس ٔانًُبقشخ انًبدح انغبثقخ ثشكم ػبو  ػشض طشٚقخ .1

 انُظشٚخ انًضبضشاد .2

 . نًٕاضٛغ يضذدح يغجقب  انجضٕث كتبثخ .3
 اػذاد انتقبسٚش يٍ غٛش انكتبة انًقشس.  .4
 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ .5
االنكتشَٔٙ ٚخص انًبدح  ) ْٔٙ كخٛشح التختص  ثًٕقغ  انجضج ػجش يؼهٕيبد ػهٗ االطالع  .6

 يضذد ٔيٍ حى ػشضٓب عشٚؼبً ٔيُبقشتٓب يٍ قجم انطالة ثبششاف ٔتٕرّٛ اعتبر انًبدح(
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 طشائق انتقٛٛى    

 6تقبسٚش تقذٚى .1
 انًشبسكخ فٙ انُقبشبد انصفٛخ .2
 االيتضبَبد  دسربد .3
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .4
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .5
 اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس انتٙ صٔد انطالة ثٓب يٍ ثذاٚخ انفصم انذساعٙصم  .6

 المنقىلة ) المهارات األخري المحعلقة بقابلية الحىظيف والحطىر الشخصي (.الحأدهيلية المهارات العامة و -د 

 انصف اداسح يٓبساد -1د

 ٔاالػذادٚخ انًتٕعطخ انًذاسط فٙ تذسٚظ يٓبساد انطبنت ٚكتغت ـ اٌ 2 د

 انؼهًٛخ قبثٛهتٓى صغت انفئبد ثٍٛ ٔانتًٛٛض انتقٕٚى ـ يٓبساد3د

 انفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق يبدح  تخص ٔيؤتًشاد َذٔاد ـ صضٕس4 د
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 -:) انفصم انذساعٙ االٔل نهُظبو انغُٕ٘   ٔ  انفصم انٕاصذ نهُظبو انفصهٙ )انكٕسعبد(( ثُٛخ انًقشس  - 1 .16

 األسبىع
الساعا

 ت

 انتؼهى انًطهٕثخيخشربد 
ٛخ أ ٔرذاَٛخ ٔانقًٛٛخ أ يٓبساتتضقٛق اْذاف )يؼشفٛخ أ 

   خ(يٓبساد ػبي

اعى انٕصذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انتؼهٛى

 ـــــــ

طشٚقخ 

 انتقٛٛى

 ــــــ

1.  2  

الفلسفة اإلسالمية  

  وعلم المنطق 

تعارف ومحاضرة 

برنامج ال  تمهيدية عن

 الدراسي لهذا الفصل

وبيان المفردات 

المنهجية والكتب 

المقررة والمساعدة، 

شرح وطريقة 

المحاضرة عن طريق 

) الصف االلكتروني( 

 المحاضرةوارسل 

 bdfوورد و  مكتوبة 

عن طريق الصف 

االلكتروني. وفيها 

الواجب الخاص 

ويتم بالمحاضرة 

م الواجب بداية استال

، المحاضرة الالحقة

استقبل اجاباتكم و

واستفساراتكم 

ومالحظاتكم عن 

طريق الصف 

االلكتروني مباشرة 

، بعد المحاضرة

أعددت لكم ) اسئلة و

االمتحان المفتوح 

الفلسفة لمادة 

اإلسالمية وعلم 

( اما عن المنطق 

كيفية حلها تقرأ 

السؤال وتفتح الكتاب 

وتقرأ االجابة ومن ثم 

تغلق الكتاب وتجيب 

على السؤال بالصيغة 

االجابة  التي فهمتها)

النصية كما في الكتاب 

ترفض وتهمل( 

ومطلوبة منكم قبل 

نهاية الفصل بعشرة 

أيام ، وتعتبر مراجعة 

 .شاملة ونشاط لكم

 

 

 تقذٚى.1

 6تقبسٚش

 صم .2

 اعئهخ

 االيتضبٌ

 انًفتٕس

 دسربد.3

  االيتضبَبد

اإلختجبسا.4

 . انٕٛيٛخ د

اإلختجبسا.5

 انشٓشٚخ د



  
 6الصفحة 

 
  

2 2 

  االْذاف انًؼشفٛخ 

 ثبنًُٓذ انتفكٛش ثبعبعٛبد االنًبو .1

 انًقشس
 االثؼبد تطجٛق يٍ انتًكٍٛ .2

 ػًهٛخ فٙ ٔانتشثٕٚخ االكبدًٚٛخ

 .انتذسٚظ
 يٍ االعتفبدح يٍ انطبنت تًكٍٛ .3

 انًتؼهقخ ٔانًصبدس انًشارغ

 ثبنًقشس
 6تقبسٚش تقذٚى .4

 صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس .5
 االيتضبَبد  دسربد .6
 . انٕٛيٛخ اإلختجبساد .7
 انشٓشٚخ اإلختجبساد  .8
 انذساعٛخ انًبدح نتقجم َفغٛب انطبنت اػذاد
  انًبدح فٓى ػهٗ نهضصٕل انطبنت تًكٍٛ
 فٙ نهتذسٚظ يؤْهٍٛ يذسعٍٛ إػذاد .9

 انتشثٕٚخ انًؤعغبد
نهذساعبد  يذسط ػذادإ .16

 انزٕدح ػبنٙ ثًغتٕٖ اإلعاليٛخ

 

 مفهوم الفلسفة 
وتعريف علم 

المنطق ونشأته 
واختالف العلماء 

في تعلمه 
  واالشتغال به 

  )انًضبضشاد  

ْزِ تكتت ثبنضقم 

طشٚقخ  انًزبٔس

تقذٚى  ( انتقٛٛى

 تقبسٚش
 انُقذ ، انضٕاس

 ثٍٛ ٔانُقبػ

انطهجخ، كتبثخ 

 انتقبسٚش
 

د

 

ت

ق

د

ٚ

و

 

ت

ق

ا

س

ٚ

س

 

ق

د

ٚ

و
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 جشَبيذ انخبصخ ثبن األْذاف انًٓبساتٛخ

 انًشبسكخ ػهٗ انقذسح .1

 ٔانضٕاس
 انشثظ يٍ انطبنت ٚتًكٍ اٌ .2

 انًؼهٕيبد ثٍٛ
تعليم الطالب الوسائل  .3

والمهارات الخاصة بكتابة 
 البحوث والتقارير

تطوير القابلية الذهنية  .4
للطالب في مجال تخصصة 

 العلمي واالكاديمي

يشارؼخ عشٚؼخ 

نهًضبضشح 

الفائدة من  انغبثقخ ،

دراسة الفلسفة 
 االسالمية ونشاة

التفكير العقلي عند 

اعتالو ٔ المسلمين

انٕارت انٕٛيٙ 

 ٔيُبقشتّ

 راتٓب

ت .1
ق

د

ٚ

و

  

 راتٓب 2 4
التصور والتصديق 

 راتٓب راتٓب واقسامها

 راتٓب راتٓب ايتضبٌ راتٓب 2 5

 راتٓب 2 6
طبيعة القران الكريم 

 راتٓب راتٓب والبحث الفلسفي

 راتٓب راتٓب الداللة واقسامها راتٓب 2 7
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 راتٓب 2 8
مراجعة ومناقشة 

 التقارير
 راتٓب راتٓب

 راتٓب 2 9
الفلسفة االسالمية 
اصالتها والرد على 

 منكريها
 راتٓب راتٓب

 راتٓب 2 11
التفكير الفلسفي عبر 

مباحث  +العصور

 االلفاظ
 راتٓب راتٓب

 راتٓب راتٓب امتحان راتٓب 2 11

 راتٓب 2 12

اقسام المفرد واقسام 

اقسام  ،الكركب

 اقسام الكلي، االسم
 راتٓب راتٓب

 راتٓب 2 13
واراؤه الفارابي 

 راتٓب راتٓب الفلسفية

 راتٓب 2 14
ابن سينا واراءه 

 راتٓب راتٓب  الفلسفية

 راتٓب 2 15

يُبقشخ صم اعئهخ 

 االيتضبٌ انًفتٕس

 ٔايتضبٌ شفٓٙ

 راتٓب راتٓب

 

 -:) انفصم انذساعٙ انخبَٙ  نهُظبو انغُٕ٘ فقظ ( ثُٛخ انًقشس  - 2. 16

 الساعات األسبىع

يخشربد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
تضقٛق اْذاف )يؼشفٛخ أ 

ٛخ أ ٔرذاَٛخ ٔانقًٛٛخ يٓبسات

   خ(يٓبساد ػبيأ 

 طشٚقخ انتقٛٛى طشٚقخ انتؼهٛى اعى انٕصذح / أٔ انًٕضٕع

 راتٓب 2 16

 انفهغفخ اإلعاليٛخ ٔػهى انًُطق 

 انفصم انخبَٙ

 مراجعة سريعة لمواد الفصل االول

 راتٓب راتٓب

 راتٓب راتٓب مقاصد التصورات راتٓب 2 17

 راتٓب راتٓب الفلسفيةواراؤه ابن رشد  راتٓب 2 18

 راتٓب 2 19
شروط المعرف واقسام التعريف الحقيقي 

 راتٓب راتٓب والتعريف اللفظي

 راتٓب راتٓب ورد  بمامراجعة ومناقشات طالبية راتٓب 2 21

 راتٓب راتٓب جماعة اخوان الصف ومنهجهم في البحث راتٓب 2 21
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 راتٓب راتٓب القصنية واقسامها واجزاءها راتٓب 2 22

 راتٓب راتٓب ابن مسكويه واراؤه الفلسفية راتٓب 2 23

 راتٓب راتٓب مراجعة ومناقشات طالبية راتٓب 2 24

 راتٓب راتٓب ٔنٕاصقّ القياس واقسامه راتٓب 2 25

 راتٓب راتٓب الغزالي واراؤه الفلسفية راتٓب 2 26

 راتٓب راتٓب مراجعة شاملة راتٓب 2 27

 راتٓب راتٓب يُبقشخ صم اعئهخ االيتضبٌ انًفتٕس راتٓب 2 28

 راتٓب راتٓب ابن خلدون وفلسفته االجتماعية راتٓب 2 29

 راتٓب راتٓب ٔايتضبٌ شفٓٙ مراجعة شاملة راتٓب 2 31

 
 

 انجُٛخ انتضتٛخ  .11

 2 989، القاهرة ، الفلسفة االسالمية / د.دمحم السيد نعيم /د.عوض صابر احلجازي. ـ انكتت انًقشسح انًطهٕثخ :1
 ، بغداد )د.ط، د.ت( ، اجملمع الرضوي العليمي.املنطق / علم املنطق / أ.د.دمحم رمضان عبد هللا -الكتاب املقرر

  -ـ انًشارغ انشئٛغٛخ )انًصبدس( :2

  :( انًزالد انؼهًٛخ ، انتقبسٚش ،.... ) اـ انكتت ٔانًشارغ انتٙ ٕٚصٗ ثٓب 
النجف  الفلسفة االسالمية/ نعمة دمحم ابراهيم،،2998دار عمان ، االردن ،   –الفلسفة االسالمية / أ.د.دمحم رمضان عبد هللا 

التفكري الفلسفي يف ،  2998دار ابن خلدون ، بريوت ـ لبنان ،  د.توفيق الطويل،اسس الفلسفة /،  2991األشرف ، 
 .2914، دار املنجد ، القاهرة ، االسالم/د.عبد احلليم حممود.

 -0222،  ، دار احلكمة ، بغدادد.نظله امحد انئل-املنطق،0222النجف األشرف ،  الشيخ دمحم رضا /-املنطق/املنطق
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 9الصفحة 

 
  

 ب ـ المراجع االلكحرونية, مىاقع االنحرنيث:
اليحتاج الطالب موقع محدد وانما يكتب في البحث على الكوكل او أي متصفح ) الفلسفة اإلسالمية ( )علم 

  المنطق( سيجد مبتغاه بدون جهد كبير   
 

  



الصفحة   
11 

 
  

 خطخ تطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .12

   

 0خارجية معلومات تتطلب اليت الواجبات من االكثار .5
 االمتحاانت الشفوية اليت تتطلب التفاعل  مع املادة املطروحة من االكثار .2

 الدكتوراه محلة من علميا مؤهلنی خبرجینی املختلفة واملؤسسات والكليات اجلامعات رفد يف االسهام .3
 واملاجستري

 توافر أساسها على يف تعتمد اليت الرباجميات يقوتطب اامهارات خمتلف استعمال االسهام يف .4
 .املختلفة واستعمال التقنيات

 مْوارشاد الطلبة توتوجها قابليات تنمي اليت املكتسبة واخلربات التعلم فرص بتوفري ْتًبو اال .5
 والوجدانية ةواملهاري املعرفية كفاايهتم تطوير لضمان للتعلم املستمر

 
 

 

 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ارئيس
 التاريخ:

 
 

 

 


