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االسم

م  .زينة علي جاسم

البريد االلكتروني
اسم المادة

أسس فلسفة

مقرر الفصل
أهداف المادة

بيان ركائز المصطلح الفلسفي عبر التاريخ واعطاء نبذة علمية عنه بما يؤسس لفههم هذه المصلحات في
دراسة الفلسفة بكل مراحلها من البداية وحتى الفلسفة المعاصرة

التفاصيل األساسية
للمادة

تطور معنى الفلسفة قديما وحديثا أ .عند اليونان
موضوع الفلسفة.1األنطولوجيا(مبحث الوجود).
اإلبستمولوجيا(نظرية المعرفة).
اإلكسيولوجيا(مبحث القيم).
عالقة الفلسفة بالدين
خصائص التفكير الفلسفي

الكتب المنهجية

توفيق الطويل :أسس الفلسفة
مناهج البحث عند مفكري االسالم د .علي سامي النشار
راوية عبد المنعم:الفلسفة الحديثة والنصوص الديكارتية
بدوي:الفلسفة ولفالسفة في الحضارة الغربية
عمارة:تيارات الفكر اإلسالمي
أبو زيد:دراسة الفكر الصوفي
عبد الرحمن مرحبا:من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة اإلسالمية
هنري كوربان:تاريخ الفلسفة اإلسالمية
روديس لويس:ديكارت والعقالنية

المصادر الخارجية

 :1السبحاني  :جعفر  ،نظرية المعرفة  ،تقرير حسن محمد مكي العالمي  ،المركز العالمي للدراسات
اإلسالمية  ،مطبعة القدس ط1111 ،1هـ
 : 2جعفر  :د  ،محمد كمال  :دراسات فلسفية وأخالقية  ،مكتبة دار العلوم  ،مطبعة حسان 1711 ،م.
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تقديرات الفصل

الفصل الدراسي

االمتحانات
اليومية

المختبر

 22لكل فصل

المشروع

 5لكل فصل

معلومات أضافية
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جدول الدروس االسبوعي – الفصل الدراسي االول
األسبوع

.1
.2
.3
.1
.5
.6
.1
.8
.7
.12
.11
.12
.13
.11
.15
.16

المادة
العملية

المادة النظرية

المالحظات

نشأة الفكر،تط ّور الفكر
نشأة الفلسفة بين الشرق والغرب
تطور معنى الفلسفة قديما ً وحديثا ً أ .عند اليونان
ب .في العصور الوسطى(أوروبا،في تراث العرب)
ج .في العصور الحديثة د .في الفكر الفلسفي المعاصر.
موضوع الفلسفة.1األنطولوجيا(مبحث الوجود).
.2اإلبستمولوجيا(نظرية المعرفة).
.3اإلكسيولوجيا(مبحث القيم).
غاية الفلسفة 1ـ في حكمة الشرق القديم 2ـ فلسفة اليونان.
3ـ في العصور الوسطى(في أوروبا،في التراث الفلسفي
العربي)
عالقة الفلسفة بالدين
خصائص التفكير العلمي والفلسفي.
1ـ خصائص التفكير العلمي.
2ـ خصائص التفكير الفلسفي.
فروع الفلسفة1ـ المنطق(تعريفه،أقسامه)
2ـ الميتافيزيقا(تمهيد)
أهم المدارس في تفسير الوجود
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.11
.18
.17
.22

.21
.22
.23
.21
.25
.26
.21
.28

.27
.32
.31
.32

3ـ اإلبستمولوجيا(نظرية المعرفة)مجال النظرية
إمكان المعرفة(تمهيد)1.ـ مذهب الشك،الشك
اإلبستمولوجي،الشك الحقيقي المطلق.
2ـ مذهب التيقن:تمهيد في الشك المنهجي،بعض أساليب
التيقن.
طبيعة المعرفة(تمهيد)1ـ مذاهب الواقعيين(الواقعية
الساذجة،التقليدية،الواقعية الجديدة)2ـ مذاهب
المثاليين(المثالية الذاتية ،المثالية النقدية)صور المثالية.
منابع المعرفة وأدواتها
المذهب العقلي(خصائصه) المذهب العقلي في فلسفة
ديكارت ومدرسنه.
المذهب التجريبي في فلسفة 1ـ هوبز ،كوندجياك
2ـ في فلسفةجون لوك.
منابع المعرفة عند الصوفية
مبحث اإلكسيولوجيا(القيم العليا)لمحة إلى القيم ومشاكلها.
صنوف القيم ،طبيعة القيم.
عالقة القيم إحداها باألخرى 1ـ التوحيد بين الحق والخير
2ـ التوحيد بين الحق والجمال 3ـ التوحيد بين الجمال
والخير.
(الخير) الخير وعلم األخالق،طبيعة الخيرية ومقياسها.
علم األخالق،تعريفه،صلة األخالق بالحياة العملية
نشأة الفكر،تط ّور الفكر
نشأة الفلسفة بين الشرق والغرب
توقيع االستاذ:
توقيع العميد:
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Name m. Zena Ali Jassim
E-mail
The name of the foundations of the philosophy of art.
Chapter decision
Article goals statement philosophical pillars of the term throughout history and give him a scientific
overview including establishes Vham these reformers in the study of philosophy in all stages, from the
beginning to the contemporary philosophy
Basic details of the evolution of the meaning of material ancient and modern philosophy a. When Greece
Multi Filsfah1.alantologia (Study of presence).
Epistemology (theory of knowledge).
Alxsjuloggio (Study of values).
Relationship of philosophy of religion
Philosophical reflection properties
Textbooks reconcile long: the foundations of philosophy
Research Methods at the thinkers of Islam d. Ali Sami Nashar
Abdel Moneim narrator: modern philosophy texts and Cartesian
Badawi: Philosophy and philosophers in Western civilization
Building: currents of Islamic thought
Abu Zaid: study Sufi thought
Abdul Rahman hello: from Greek philosophy to Islamic Philosophy
Henry Corbin: A History of Islamic Philosophy
Rhodes Lewis: Descartes and rationality
External sources 1: Sbhani: Jafar, epistemology, Hassan Mohammed Makki World Report, the World
Center for Islamic Studies, Jerusalem i Press 1.1411 e
2: Jafar: d, Mohamed Kamal: philosophical and ethical studies, House Science Library, Hassan Press,
1977.
Chapter semester estimates
Laboratory examinations daily project final exam
20 per season for each chapter 5 50
Additional information
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Schedule weekly lessons - first semester
Week article theoretical material practical observations
1. The emergence of thought, the evolution of thought
2. The emergence of philosophy between East and West
3. The evolution of the meaning of philosophy, past and present a. When Greece
4. b. In the Middle Ages (Europe, in the Arab heritage)
5. c. D in modern times. In contemporary philosophical thought.
6. Multi Filsfah1.alantologia (Study of presence).
7. 2.alabstamologia (knowledge) theory.
8. 3.alxsjuloggio (Study of values).
9. very philosophy 1 in the wisdom of the ancient Near East 2 philosophy Greece.
10.3 In the Middle Ages (in Europe, in the Arab philosophical tradition)
11. The relationship of philosophy of religion
12. scientific and philosophical thinking Properties.
1 scientific thinking Properties.
13.2 philosophical reflection properties.
14. branches Filsfah1 logic (definition, sections)
15.2 metaphysics (bootable)
16. The interpretation of the top schools in the presence
17.3 epistemology (theory of knowledge) field theory
18. The possibility of knowledge (bootable) 0.1 doctrine of doubt, epistemological skepticism, doubt the
real absolute.
19.2 doctrine of uncertainty: Paving the systematic uncertainty, some uncertainty methods.
20. The nature of knowledge (bootable) 1 doctrines realists (traditional naive realism, neo-realism) 2
doctrines idealists (ideal self, the ideal cash) ideal images.
21. sources of knowledge and tools
22. rationalism (characteristics) mental doctrine in the philosophy of Descartes and Madrnoh.
23. demo doctrine in the philosophy of Hobbes 1, Kondgiac
24.2 in Velsfahjohn Locke.
25. sources of knowledge when Sufi
26. Study Alxsjuloggio (upper values) glimpse into the values and problems.
27. kinds of values, the nature of values.
28. relationship values to one another in one of consolidation between truth and goodness 2 unification
between the right and beauty 3 unification between beauty and goodness.
29. (good) and good ethics, the nature of the charity and scales.
30. Ethics, definition, related to the process of life ethics
31. The emergence of thought, the evolution of thought
32. The emergence of philosophy between East and West
6

.MS-Word * تملئ االستمارة الكترونيا بواسطة
.PDF * تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف
) www.kuiraq.com (  االستمارة متاحة على موقع الجامعة االلكتروني على االنترنت:مالحظة

جمهورية العراق

أسم الجامعه :جامعة الكوفة
أسم الكليه // :الفقه
أسم القسم :العقيدة والفكر االسالمي
أسم المادة  :اسس فلسفة
المرحلة االولى

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

Professor signature: signature Dean:
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