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الفلسفة اإلسالمية
تمهيد عن الفلسفة اليونانية
الفلسفة االسالمية في المشرق
الفلسفة االسالمية في المغرب
اطالع الطالب على تاريخ الفلسفة بشكل عام والفلسفة االسالمية بشكل خاص مع
تناول المطالب الفلسفية المرتبطة بااللهيات او الفلسفة بالمعنى االخص
تناول تاريخ الفلسفة بشكل عام والفلسفة بشكل خاص منة خالل تناول اعالم
الفلسفة االسالمية في المشرق والمغرب

دراسات في الفكر الفلسفي االسالمي د .حسام االلوسي
الفلسفة االسالمية د .نظلة الجبوري
تاريخ الفلسفة االسالمية ديبور
عبد الحليم محمود
التفكير الفلسفي في االسالم
تاريخ فالسفة االسالم في المشرق والمغرب د .محمد لطفي جمعة
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التاريخ

المادة النظرية

البواكير األولى للفكر
الفلسفي.
الفلسفة اليونانية(نظرة
عامة لخصائص
مدارسها)
1ـ دور القرآن الكريم
في صياغة التفكير
الفلسفي 2ـ دَور الرسول
األكرم(ص) 3ـ دَور
أئمة أهل البيت(ع)
1ـ دور القرآن الكريم
في صياغة التفكير
الفلسفي 2ـ دَور الرسول
األكرم(ص) 3ـ دَور
أئمة أهل البيت(ع)
عالقة الفلسفة بالدين ،
عالقة الفلسفة بالمنطق،
العالقة بين الفلسفة
وعلم الكالم
(الترجمة) بواعث
الترجمة ،مدارسها ،
أشهر المترجمين.

المادة العلمية

المالحظات
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أعالم الفلسفة اإلسالمية
في المشرق
أولا :أبو يوسف
الكندي(حياته ـ مؤلفاته ـ
العلة األولى في فلسقة
الكندي)
دليل الحدوث ـ النفس
اإلنسانية
ثانيا ا:أبو نصر الفارابي
)حياته ـ مؤلفاته ـ
نظرية الواجب
والممكن ـ صفات
واجب الوجود)
نظرية الفيض
الفارابية
النفس البشرية
المدينة الفاضلة:
تعريفها ـ مقارنة بينها
وبين البدن ـ مقارنة
بين رئيس المدينة
والقلب
صفات رئيس المدية
الفاضلة ـ مصير نفوس
أهل المدن الفاضلة
والشريرة
إبن سينا (:حياته ـ
مؤلفاته ـ وجود هللا
تعالى.
صفاته تعالى
النفس البشرية عند إبن
سينا.
مراجعة
عطلة نصف السنة
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موقفه من الفالسفة
والمتكلمين
موقفه من التصوف ـ
صفات هللا
مفهوم السببية عند
الغزالي.
النفس اإلنسانية ـ مصير
اإلنسان.
إبن طفيل :حياته ـ

مؤلفاته ـ إبن طفيل
والفالسفة
هللا تعالى وصفاته في
فلسفة إبن طفيل
العالَم في في فلسفة إبن
طفيل
الرّوح في فلسفة إبن
طفيل
قصة حي بن يقظان
إبن رشد :حياته ـ
مؤلفاته ـ خصائص
تفكيره .،التوفيق بين
الحكمة والشريعة
العقل عند ابن رشد
صفاته تعالى
النفس اإلنسانية
العالَم بين القدم
والحدوث
العالَم بين القدم
والحدوث
مراجعة
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Islamic Philosophy
Booting from Greek philosophy
Islamic philosophy in the Orient
Islamic philosophy in Morocco
For students on the history of philosophy in general and Islamic philosophy
particular dealt with the philosophical demands associated Balalheiat or
philosophy in the sense most notably

Dealt with the history of philosophy in general and philosophy in particular by
addressing the media ment philosophy in the Islamic Maghreb and Mashreq

Textbook
References

Studies in the Islamic philosophical thought d. Hussam al-Alusi
Islamic philosophy d. Andalh Jubouri
History of Islamic Philosophy de Boer
Philosophical thinking in Islam Abdel Halim Mahmoud
Date of philosophers of Islam in the Mashreq and Maghreb d. Muhammad Lut
Juma
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Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

Assignments

1
2

3

4
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First of philosophical
thought AlBawakeer.
Greek philosophy
(overview of the
characteristics of
schools)
1. Role of the Koran in
the formulation of
philosophical thinking 2
role of the Prophet
Muhammad (p. 3) the
role of the imams of
Ahl al-Bayt (AS)
1. Role of the Koran in
the formulation of
philosophical thinking 2
role of the Prophet
Muhammad (p. 3) the
role of the imams of
Ahl al-Bayt (AS)
Relationship of
philosophy of religion,
philosophy, logic
relationship, the
relationship between
philosophy and
theology
(Translation) emitters
translation, schools,
translators months.
Flags of Islamic
philosophy in the Orient
First: Abu Yusuf

Place of work: figh
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16

Canadian (his writings
first vowel in the
Canadian Vlsagh)
Occurrence of the
human soul guide
Second: Abu Nasr alFarabi) his writings
Theory of duty and
possible recipes duty
exist)
Theory flux
Alvarabah
The human psyche
Utopia: defined
comparison between
them and the
comparison between the
body and the head of
the city heart
Prime virtuous qualities
tidal fate of the people
of the souls of the
virtuous and the wicked
cities
Ibn Sina :( His life and
the existence of God
Almighty.

Half-year Break
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Position of philosophers
and speakers
Position of mysticism
attributes of God
The concept of causality
when Ghazali.
The human psyche
human destiny.
Ibn Tufail: his writings,
philosophers, Ibn Tufail
God and his attributes in
the philosophy of Ibn
Tufail
In the world in the
philosophy of Ibn Tufail
Spirit in the philosophy
of Ibn Tufail
Story Hayy ibn
Yaqdhan
Averroes: His Life His
thinking properties,.

27
28
29
30
31
32

Reconciled with
wisdom and Sharia
Mind when Ibn Rushd
Attributes of the
Almighty
The human soul
The world between the
foot and the occurrence
The world between the
foot and the occurrence
Review
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