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توصيف المقررات:

السنة األولى
 -1أساسيات البحث
اختيار موضوع البحث وإعداد خطته .وذلك من خالل- :
أ -اختيار موضوع البحث

ب-إعداد خطة البحث

ج-حصر مصادر البحث.
 -2الفلسفة اليونانية(أ)

يدرس المقرر األفكار الفلسفية عند الشعراء الدينيين اليونانيين
والمدارس الفلسفية مثل األيونية والفيثاغورية و اإليلية والطبيعية المتأخرة
والذرية والحركة السوفسطائية وسقراط.
 -3مفاهيم ومصطلحات E
 -1تصور عام عن أجزاء الكالم .وذلك من خالل
أ -مراجعة الحروف الهجائية للغة اإلنجليزية
ب-أنواع الكلمات

ج-الجمل والعبارات

-2بعض مصطلحات اللغة اإلنجليزية وترجمتها إلى العربية (مصطات عامة)
-4

مدخل إلى علم الفلسفة

يدرس المقرر الداللة العامة لمفهوم الفلسفة وظائف الفلسفة وفوائد الفلسفة وموضوعها
وتطورها عبر العصور
 -5المنطق الصوري
 يحتوي المقرر على تعريف المنطق وأقسامه والمنطق والعلوم األخرىوقوانين الفكر الرئيسية والحدود المنطقية والحدود الكلية والحدود الجزئية

والمفهوم والماصدق والكليات الخمس والقياس
 -6األديان الوضعية
 يتضمن المقرر مكانة الدين وتعريف الدين ومصادر الدين ووظيفة الدين في المجتمعونظريات في نشأة الدين البدائي والمعتقدات الدينية في مصر وبالد ما بين النهرين
 -7الدراسات اإلسالمية
يدرس المقرر اإليمان باهلل :معناه – موجباته – أركانه .ونواقضه
 الغيبيات :معناها .وضرورة اإليمان بها وكيفية ذلك، العبادات فرضيتها – تدرج فرضيتها والحكمة من ذلك-غاياتها. -8مدخل علم النفس
انظر دليل قسم علم النفس
 -9الحضارة العربية اإلسالمية
تدرس المادة
أوال :مفهوم الحضارة
ثانيا :مقومات الحضارة العربية اإلسالمية
ثالثا :خصائص الحضارة العربية اإلسالمية وطرق ومسالك الحضارة
-10

اللغة العربية

انظر دليل قسم اللغة العربية
السنة الثانية
-1

مدخل إلى علم أصول الفقه

تحتوي المادة على تعريف علم أصول الفقه ونشأة علم أصول الفقه وتدوينه
وموضوع علم أصول الفقه ومكانته والمصادر األدلة الشرعية وأنواعها
-2

تاريخ العلوم عند العرب

 يحتوي المقرر على اآلتي :علوم األوائل وترجمتها إلى العربية(مقام العلم العربي -مصادر العلم العربي-حركة الترجمة لعلوم األوائل)
 مآثر العرب في العلوم(الطب والصيدلة – الكيمياء -علم الطبيعة – الرياضيات – الفلك – الجغرافيا – النزعة
العلمية في التراث العربي)
-3

فلسفة التاريخ

يتضمن المقرر :النزعة الطبيعية والمثالية في التاريخ

 صنع التاريخ بين الشخصيات والحضارات نماذج من نظريات فلسفة التاريخ: أبعاد فلسفة التاريخ:-4

فلسفة األخالق

يتضمن المقرر:
 طبيعة علم األخالق وعالقته بالعلوم األخرى علم األخالق في الغرب القديم والعصر الوسيط والمعاصر-5

فلسفة يونانية "ب "

يدرس المقرر اآلتى:
الفلسفة عند أفالطون وأرسطو والمدرسة الرواقية واألبيقورية واألفالطونية المحدثة
-6

فلسفة إسالمية "أ"

أوال :يتضمن المقرر اإللمام بالفلسفة اإلسالمية ونشأتها ومفهوم علم الكالم والفرق الكالمية
كالجبرية والمعتزلة واألشاعرة والفرق الكالمية ذات الصبغة الدينية
-7

فلسفة الدين

يتضمن المقرر اآلتي:
الدين وخصائصه
مفهوم الدين (التعريفات وأوجه النقد)
سمات الدين
الجانب النفسى
الجانب األخالقى واالجتماعى
الجانب الفلسفى
وظيفة الدين
-8

فكر أوروبي وسيط

يدرس المقرر اآلتي:
أ -مسألة التوفيق بين الفلسفة والدين
ب -أدوار الفلسفة األوروبية
وعصر اآلباء (القرن الرابع)
القديس أوغسطين (حياته ،مؤلفاته ،منهجه ،اثبات وجود هللا ،األخالق ،المعرفة ،السياسة)
ما بين القرنين الخامس والتاسع الميالد
اسكوت أريجين (حياته ومنهجه ،نظرية وحدة الوجود)
مشكلة الكليات بين المنطق والالهوت (القرن الحادي عشر)
القديس أنسلم (حياته ومؤلفاته ومنهجه ،الالهوت ،قضية الكليات)
عهد االزدهار الثقافي (القرن الثالث عشر)
بونا فونتورا (حياته ،مؤلفاته ،منهجه ،اثبات وجود هللا،نظرية المعرفة ،األخالق)

توما األكويني(حياته ومؤلفاته ومنهجه ،الالهوت ،المعرفة  ،األخالق ،السياسة)
خريف العصر الوسيط ،القرن الرابع عشر الميالدى
روجر بيكون (الالهوت والمعرفة)
إيكارت
وليم أوف أوكام
-9

الفلسفة الحديثة(أ)

يدرس المقرر فلسفة عصر النهضة وحركات اإلصالح الديني واالجتماعي في عصر النهضة
والنظريات العلمية في عصر النهضة والفلسفة والتصوف في عصر النهضة
-10مناهج بحث أ
يدرس المقرر مناهج البحث من حيث مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية مثل المنهج الديكارتي
ومنهج الظواهر عند هوسرل ومنهج الفهم العقلي عند ريكمان
السنةالثالثة
 -1طرق التدريس
 انظر قسم علم النفس-2فلسفة السياسة
 يتطرق المقرر إلى الموضوعات اآلتية :تعريف الدولة ونشأتهاواالتجاهات المفسرة لنشأة الدولة ووظائف الدولة وأنماط الدول
وأنواع النظم السياسية
-3مناهج البحث ب
يتضمن المقرر دالالت مفهوم العلم وخصائصه والمنهج ومعانيه ومناهج البحث العلمي في
اإلسالم والعصر الحديث مثل المنهج االستنباطي واالستقرائ

-4فلسفة المعرفة
يدرس المقرر نشأة نظرية المعرفة واستقاللها كعلم مستقل وطريقة فالسفة اليونان في
تصور نظرية المعرفة وطريقة فالسفة المسلمين في تصور نظرية المعرفة وطريقة فالسفة
العصر الحديث في تصور نظرية المعرفة
-5الفلسفة الحديثة "ب "
 يدرس المقرر المبادئ المؤسسة للحداثة الفلسفية فالسفة الحداثة أمثال ديكارت وكانط وهيغل وأرثر وشوبنهور-6الفلسفة اإلسالمية "ب "
يتضمن المقرر الفلسفة اإلسالمية ومنزلتها من الفكر الفلسفي اإلنساني

حركة الترجمة والنقل إلى العربية في العصر األموي والعباسي
آراء فالسفة اإلسالم أمثال الكندي وفلسفته (256هـ 870 -م)
حياته ومؤلفاته ومنهجه الفلسفي
الالهوت وإثبات وجود هللا
الفلسفة الطبيعية
تعريف النفس وقواها
الفارابي (339هـ 950-م)
حياته ومؤلفاته ومنهجه
إثبات وجود هللا وصفاته
نظرية الفيض وترتيب الموجودات
النفس اإلنسانية وقواها
األخالق ونظرية السعادة والخير األقصى
السياسة وتقسيم المجتمعات
المدينة الفاضلة
ابن سينا (428هـ 1037-م)
حياته ومؤلفاته ومنهجه
تعريف النفس وقواها
اثبات وجود النفس
اإلدراك الحسي والباطني والعقلي
إثبات وجود هللا
الصلة بين هللا والعالم
الفيض وترتيب الموجودات
ابن طفيل وقصة حيى بن يقظان الفلسفية
وابن رشد (595هـ 1198-م)
حياته ومؤلفاته ومنهجه
التوفيق بين الفلسفة والدين
هللا والنفس والعالم

-7فلسفة اللغة
 يتضمن المقررخصائص فلسفة التحليل اللغوي ورواد الفلسفة التحليليةونظرية األوصاف عند رسل ومفهوم اللغة في فلسفة فتجنشتين وفلسفة التحليل العالجي
عند مدرسة كيمبردج
-8نصوص فلسفية E
-1
-2
-3
-4

يدرس المقرر النصوص الفلسفية باللغة اإلنجليزيةمثل:
?philosophy is. and why it is worth studying
مقال غي المنهج (ديكارت) an article in the way
الجهل والمعرفة (كانط) ignorance and knowledge
في تبرير الفلسفة (كارل يسبرز) philosophy …to justify its existence
what

-9فلسفة العلوم
 يحتوى المقرر على :العلم والمعرفة العلمية وعالقة الفلسفة بالعلم  ،الذات بين الفلسفةوالعلم والعلم بين الفلسفة والمنهج ومبادئ ومفاهيم العلم المعاصر والعلية عند رسل
-10مبادئ الحاسوب
انظر دليل قسم الحاسوب
السنة الرابعة
-1التصوف اإلسالمي
تدرس المادة تعريف التصوف ومفهومه وأدوار النشأةوالعوامل التي أثرت في التصوف
اإلسالمي والمنهج الصوفي ونظرية األحوال والمقامات مع النقد والتعليق
-2مشكالت فلسفية
 تدرس هذه المادة فلسفة الوجود وإشكاالته وعالقته بمشكلة المعرفة والزمان والماهية-3الفلسفة المعاصرة
 -1تدرس هذه المادة أهم تيارات الفلسفة المعاصرة (المدارس والخصائص)
واألسس العامة للواقعية الجديدة والمدرسة البرجماتية (تشارلز بيرس-وليم جيمس-جون
ديوي)
-4فكر عربي معاصر
يتضمن المقررالتيارات الفكرية الثالثة (اإلصالحي الديني – العلمي العلماني –
الليبرالي والقومي) وأهم الشخصيات العربية اإلسالمية التي تمثل هذه التيارات الفكرية:
(رفاعة الطهطاوي – خير الدين التونسي – جمال الدين األفغاني – محمد عبده –
محمد إقبال – زكي نجيب محمود).

-5علم الجمال
يدرس المقررمعنى عبارة أستطيقا وموضوعها وتاريخ الفلسفة الجمالية
واإلبداع والعبقرية وفن ما بعد الحداثة
-6مقارنة األديان
أوال :يحتوي المقرر على معنى الدين والتدين ومكانهما في النفس البشريةوعلم مقارنة األديان:
نشأته وتطوره ومقارنة األديان في القرآن الكريم
-7فلسفة االقتصاد
أوال:يرس المقرر الفكر االقتصادي في العصر اليوناني والفلسفة االقتصادية في العصور
الوسطى والفكراالقتصادي في العصر الحديث
-8فلسفة القانون
 يدرس المقررمفهوم القانون وخصائصه ومبادئه وجوهره والمبادئ العامة التي يبنىعليها القانون
-9المنطق الرمزي
يدرس المقرر الصورة المنطقية وخصائص المنطق الرمزي وأهميته والتعرف على تاريخه
والمفاهيم األساسية مثل- :
أ -الثوابت والمتغيرات
ب-القضية ودالة القضية
ج-الصدق وقيمة الصدق
 10قضايا إسالمية معاصرة
تدرس المادة مفهوم الهوية المجتمعية ،ومكوناتها وتطبيق المفهوم من خالل الهوية
العربية ،والقضايا المعاصرة مثل إشكالية التراث وكيفية التعامل معه والتيارات
المختلفة بصدد ذلك

-11التربية العملية
-12بحث التخرج.

