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البريد االلكتروني
اسم المادة

فلسفة اليونانية

مقرر الفصل
أهداف المادة
التفاصيل األساسية
للمادة

الفلسفة القديمة(نظرة تاريخية) -الفلسفة اليونانية :طور النشوء -المدارس الفلسفية قبل سقراط
(مقدمة عامة) -إنكسمندريس( حياته  ،فلسفته) -غورغياس -أفالطون(:حياته ،مصنفاته،
منهجه) -أرسطو :حياته ،مصنفاته ،منهجه ،مذهبه الطبيعي (:العلل األربعة ،الحركة ،أزلية
الحركة والعالم)

الكتب المنهجية
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية
دراسات في الفلسفة اليونانية

الفصل الدراسي
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أسم الجامعه :جامعة الكوفة
أسم الكليه // :الفقه
أسم القسم :العقيدة والفكر االسالمي
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جدول الدروس االسبوعي – الفصل الدراسي االول
األسبوع

.1
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.16

المادة
العملية

المادة النظرية

المالحظات

الفلسفة القديمة(نظرة تاريخية)
الفلسفة اليونانية :طور النشوء
المدارس الفلسفية قبل سقراط (مقدمة عامة)
1ـ المدرسة األيونية :فلسفتها ومذهبها .فالسفتها
أ ــ طاليس( حياته  ،فلسفته).
ب ــ إنكسمندريس( حياته  ،فلسفته)
ج ــ إنكسمينس( حياته  ،فلسفته)
د ــ هيراقليطس( حياته  ،فلسفته)
2ــ المدرسة الفيثاغورية( فلسفتها)
 3ــ المدرسة اإليلية ،فالسفتها
أــ (أكزينوفان)
ب ــ بارمنيدس
ج ــ زينون
 4ــ المدرسة الذرية ،فالسفتها
أـــ إنباذوقليس
ب ــ ديمقريطس
ج ــ إنكساغوراس
مراجعة
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أسم الكليه // :الفقه
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جدول الدروس االسبوعي – الفصل الثاني
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ب ــ غورغياس.
6ــ سقراط (:حياته ،طالبه ،منهجه ،مذهبه فيما وراء
الطبيعة )
مذهب سقراط في المعرفة
مذهب سقراط األخالقي
 7ــ أفالطون(:حياته ،مصنفاته ،منهجه)
مذهبه في نظرية المعرفة
نظرية ال ُمثُل األفالطونية
هللا تعالى في فلسفة أفالطون(عناية هللا بالبشر ،ماهية
األلوهية ،صفاتها ،أدلة وجود هللا)
النفس اإلنسانية في فلسفة أفالطون
المدينة الفاضلة في فلسفة أفالطون
 8ـ أرسطو :حياته ،مصنفاته ،منهجه ،مذهبه الطبيعي(:
العلل األربعة ،الحركة ،أزلية الحركة والعالم)
صفات المحرِّك األول في فلسفة أرسطو
العالَم(الكون) ،النفس اإلنسانية .مذهبه األخالقي.
المدرسة األبيقورية(نظرة عامة)
المدرسة الرواقية(نظرة عامة)
مراجعة
توقيع االستاذ:
توقيع العميد:
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 جامعة الكوفة:أسم الجامعه
 الفقه// :أسم الكليه
 العقيدة والفكر االسالمي:أسم القسم
 فلسفة يونانية: أسم المادة
المرحلة الثانية
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جهاز االشراف التقويم العلمي

((Form annual teaching plan))
Name MM Ali Jassim Accessories
Email
Article Greek philosophy name
Chapter decision
Goals Article
Basic details of the substance of ancient philosophy (historical perspective) - Greek Philosophy: phase
Alnchoe- philosophical schools before Socrates (General Introduction) - Anksmondris (his life, his
philosophy) - Gurgaas- Plato: (his life, his works, his approach) - Aristotle: his life, his works, his
approach, his doctrine of natural :( four ills, movement, eternal movement and the world)
Textbooks
External sources book on the history of Greek philosophy, Dr. Youssef Karam
Studies in Greek philosophy d. Hussein Saleh Hamada
Chapter semester estimates
Laboratory examinations daily project final exam
20 per season for each chapter 5 50
Additional Information

Schedule weekly lessons - first semester
Week article theoretical material practical observations
1. Ancient Philosophy (Historical Overview)
2. Greek philosophy: emerging
3. philosophical schools before Socrates (General Introduction)
4.1 ionic school: philosophy and doctrine. Philosophers
5. A Thales (his life, his philosophy).
6. b Anksmondris (his life, his philosophy)
7. c Anksameens (his life, his philosophy)
8. d Heraclitus (of his life, his philosophy)
9.2 Pythagorean school (philosophy)
10.3 Eleatics, philosophers
(A Okzinowan)
11. b Parmenides
12. c xenon
13.4 Atomic school, philosophers
A Anbadhukulais
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 العقيدة والفكر االسالمي:أسم القسم
 فلسفة يونانية: أسم المادة
المرحلة الثانية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جهاز االشراف التقويم العلمي

14. b Dimgaritts
15. c Anaxagoras
16. Review

Weekly lessons table - Chapter II
17. b Gurgaas.
18.6 Socrates :( his life, his students, his approach, his doctrine beyond nature)
19. The doctrine of Socrates in knowledge
20. The doctrine of moral Socrates
21.7 Plato (his life, his works, his approach)
22. doctrine in the theory of knowledge
23. Theory of Platonic ideals
24. God in the philosophy of Plato (the grace of God in human beings, the nature of divinity,
characteristics, evidence of the existence of God)
25. human soul in the philosophy of Plato
26. utopia in the philosophy of Plato
27.8 Aristotle: his life, his works, his approach, his doctrine of natural :( four ills, movement, eternal
movement and the world)
28. recipes first mover in the philosophy of Aristotle
29. world (universe), the human soul. Moral doctrine.
30. Epicurean school (overview)
31. Stoic school (overview)
32. Review
Signing professor: signing Dean:
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