
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
  قسم المناهج وطرق التدريس

 
 
 
 
 
 
 

 
 مواصفات المقرر

إسالهية ) علن فلسفة 

 الكالم(
 عام الثانيةالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 



 
 التربية :كميةال

  القسم: مناهج وطرق تدريس
 

 فمسفة إسالمية )عمم الكالم(المقرر /  توصيف
 

 )إعداد تتابعي(.االجتماع الفمسفة و إعداد معمم المقرر /  التابع لهالبرنامج أو البرامج 
 لمبرنامج / رئيًسا. العناصر الرئيسية والفرعية

 . الفمسفة/ قسم  التابع لهالقسم العممي 
 . كمية اآلداب -قسم الفمسفةتدريس المقرر /   المنوط بهالقسم العممي 

 الثانىى الفصل الدراس – واجتماعفمسفة  ثانيةالسنة الدراسية / المستوى / 
 توصيف البرنامج:  الموافقة عمىتاريخ 

 

 األساسية:   أوال: المعمومات
 222Phiالكود:          فمسفة العصور الوسطى الغربيةالعنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                     الدروس العممية : 

 

 مهنية: ثانيا: معمومات 

 داف العامة لممقرر : األه (1

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته قادرًا عمي أن : 
 .المفاهيم الفمسفية األساسية فى عمم الكالميتعرف عمى  (1

 .يدرك المالمح التاريخية لعمم الكالم (2

 يوضح نشأة الفرق الكالمية. (3

 يبين أهم مشكالت عمم الكالم. (4
 

  مخرجات التعمم المستهدفة:

 المعرفية األهداف -أ

  أن:ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي 
  مفهوم عمم الكالميحدد. 

 يناقش كيفية المزج بين عمم الكالم والفمسفة. 



 يوضح كيفية نشأة الفرق اإلسالمية. 

  أهم مشكالت عمم الكالميناقش. 

 

 المهارات الذهنية:  -ب

 بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: ينبغي أن يكون الطالب المعمم 
 يناقش مراحل تطور عمم الكالم. 

  مرحمة الجموديحمل. 

 ينتقد آراء الشيعة والخوارج. 

 

 المهارات المهنية والعممية:  -ج

  آراء المشبهة.يفحص 

 يكتب مقااًل عن النبوة. 

 يكتب مقااًل عن اإلمامة. 

 يحمل مشكمة الفعل اإلنسانى. 

 

 امة والمنقولة : المهارات الع -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

  ألهم الفرق ومفكريهاالفمسفية  عمى أحد النصوصيطبق ما درسه. 

 .يقارن بين آراء الفرق المختمفة حول قضية ما 

  بعمم الكالمحول القضايا الفمسفية المرتبطة يستطيع إعداد بحث. 

 النقد -الحوار –االستقصاء  –الفمسفة مثل البحث ت بحثية في مجال يكتسب مهارا. 

 
  المحتويات: (2

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

ريففففف عمفففففم الكففففالم وأهميتفففففه تع -1
 منهجهوموضوعه و 

8 
 

2  
 

 8  تطور عمم الكالم  -2
 

2 
 

 



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

الفرق اإلسالمية نشفتتها وسفبب  -3
 النشتة

 

8 
 
2 

 

 16 الشيعة والخوارج -4
 

 

4 
 

  4 16 القدرية والجهمية -5
  4 16 المشبهة والمنزهة والصفاتية -6
  2 8 المعتزلة وأصولهم -7
  2 8 األشاعرة وأهم أفكارهم -8
  4 16 مشكالت عمم الكالم -9

 
 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (3

 ضرةالمحا .أ 

 التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (4

 تطور التفكير العقمى عند العرب.عداد أبحاث وممخصات حول إ 

 تحميل محتوى بعض نصوص الفالسفة وشرحها ونقدها. 

 .التكميفات األسبوعية التى يقوم بها الطالب 

 .اختبار نصف الفصل الدراسى 

 سى.اختبار نهاية الفصل الدرا 
 
 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:التقييم األول                                    

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى

 

 



 النسبة المئوية لكل تقييم : 
 %88                        النهائى / الفصمى االمتحان النظرى
 االمتحان العممى

 %28                             أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                                      المجموع

 

 

 قائمة المراجع :   (5

 .دار المصرية السعوديةال. القاهرة: مدخل إلى الفمسفة(: 2885مصطفى النشار ) .أ 
 .النهضة العربيةدار . القاهرة: أسس الفمسفة(: 1967توفيق الطويل )   .ب 

( : مقدمففة فففى الفمسفففة العامففة . القففاهرة: دار الثقافففة لمطباعففة 1975يحففى هويففدى )   .ج 
 والنشر.

 (: فمسفة العصور الوسطى . بيروت : دار العمم.1977عبد الرحمن بدوى ) .د 

أثففر ابففن رشففد فففى فالسفففة العصففر الوسففيط. القففاهرة: مكتبففة  (:1992زينففب الخضففيرى ) .ه 
 .االنجمو المصرية

 .مدخل لدراسة عمم الكالم. القاهرة: مكتبة وهبة :(1991حسن الشافعى ) .و 

(: تجديففففد فففففى المففففذاهب الفمسفففففية والكالميففففة . القففففاهرة: دار 1975عففففاطف العراقففففى ) .ز 
 المعارف.

األثنفى عشفرية. اإلسفكندرية:  -الشفيعة(: الحرية اإلنسفانية عنفد 2888منى أبو زيد ) .ح 
 منشتة المعارف.

 

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم :  (6

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 


