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 پّرذٕٔکی کۆرش

Course Book

 ٖ. َا0ٔ زاَسري كّ الو

 رشۆك

 َٖأ .9 يسؼٕد يحًذ ػهي فرج ث.ي.د.

ر ّت ٖسراۆياي

 پرش

 کۆنێژش/ ّ. ت3 كوليذى ئة دبيات/ بة شى فلسفة

 

 

 پّیٕەَذی. 4

 

یّکّٖ . 5  ضةعات ٍةشتو ىيو بو دةو ىيو/ ة زَوذي دومشة و ضَى شة مم ضواز يةكة/

تّ ) خٕێُذٌ

ّ ( نسّػاخ

 ّْفرّیّک

 :تۆ ًََّٕٔ ذیۆری

 : پراکریک

 هةفتة وانةكانى خشتةى
 0330 0330 10330 11330 12330 1330  

        شةممة
يةك 

 شةممة
       

        دووشةممة
      10330ــ  0330 0330ــ  0330 ضَي شةممة
      10330ــ  0330 0330ــ  0330 ضوازشةممة

ضةزثةزشيت   ثَييج 
تويرييةوة 

 دةزجوٌ

      

 

 

ژيارەی . 6

 کارکردٌ

 

 

 

 

 

کۆدی . 7 

 کۆرش

یاٌ ئاياژە کادیًی(  َٓا ئّ کادیًی خۆی )ذّ ر ژیاَی ئّ سّ د نّێَٕٔس نێک دِّتێژ پرۆفای يايۆسرای ٔاَّ  نێرِ

 دەکاخ  Webpage, Blog, Moodleتّ

ي دكتوزاماٌ لة شاىطيت كةالمدا، ىاشىاوي ىى بسواىامة مً ىاوو )مطعود حمند عمي فسج(، خاوة
ثسَوضة ي  بةزدةوامه لة، ٍةتا ئيطتا  23/12/2000ثسَوفيطَوزي يازيدةدةزو ٍه يه، له 

پرۆفایّنی . 8

 يايۆسرا
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ماوةي  ش بوو لة ثةمياىطاي شاىطتة ئيطالميةكاٌ لةماموضتايةتي و ماوةي جواز ضال ضةزَوك بة
)حمیمح انثشر( دراسح ٔذحمیك ة ىاويكيكياٌ جاث كساوة ب، خاوةىي جةىد ىوضساويكه ية2012ـ2012

 ٔذؼهیك. 

 .ماو ىاوةىدبازى خًيصاىى / 

ٔشّ . 9 

 سّرەکیّکاٌ

  :َأەرۆکی گشری کۆرش. 01

 ئاياَدّکاَی کۆرش. 00

 

 ـ انًؼرفح حٕل ػهى انكالو ٔانفرق تیٍ انفهسفح ٔػهى انكالو.0

 يؼطیاذٓا.ـ أسثاب انًؼرفح ٔانفرق تیٍ 9

 ـ انًُٓح انؼاو في ػهى انكالو.4ـ 3

 ـ انرطٕر انرأریخي في ػهى انكالو انًرًثِّم في انًراحم انثالز.5

 ـ انًؼرفح حٕل انفرق انكاليیح ٔانًُٓح انؼهًي في ذحهیم آرائٓى.6

 ـ انًُٓح انؼهًي حٕل انُماش يغ األفكار انًؼادیح نهحائك انثاترح.7

 

انطانة انرساياخ ئّرکّکاَی لٕذاتی. 09 : 

 

 یكهف انري انًطهٕتح ٔانرماریر انٕاخثاخ ٔأداء انذراسیح، ٔانًفرداخ انًمررج تانًٕاد االنرساو في انذراسیح انؼًهیح في انطانة دٔر یرًثم

 ػهٗ ٔانًٕاضثح ٔاالنرساو تُداذ، انطهٕتح انؼهًیح االخرثاراخ ٔإذًاو اَداز انٗ تاالضافح,انًادج ػٍ انًسؤٔل االسرار لثم يٍ انطانة تٓا

 یرًكٍ انًادجنكي ػٍ انًسؤٔل االسرار یمذيٓا انري ٔانًالحضاخ انشرذ كم يٍ االسرفادج يٍ انطانة یرًكٍ نكي انًحاضراخ، حظٕر

 .انًادج تًٕضٕع انًرؼهمح انًكرثح في انًٕخٕدج انًصادر يٍ ٔاالسرفادج خیذ تشكم انًادج ٔإسریؼاب فٓى يٍ انطانة

 



 


  ِٔ ٔٔذُّ   ی ٔاَّ ڕێگّ. 03
انرذرٌسطزق .٣١

:انًمزرذذرٌسطزق



.(االنماء)انًحاضزجطزٌمح -٣

 .انصففًذطثٍمٓأايكاٍَحنهذرسانُظزٌحانًفاٍْىذجًٍغانىٌٓذفٔانذيانرؼهًًٍانٕاجةػهىاالػرًادــ2

.انحمائكانىنهٕصٕلاألفكارذثادلػهىٌؼرًذٔانذي،(انرؼهًًٍانحٕار)انرؼهًٍٍحانًُالشحاسرخذاو ـ١

 .انذرسنًٕضٕعانرحضٍزفًانرؼهًٍٍحانجًاػاخاسرخذاوـ4

(..(Data Show شٕانذاذاجٓاس – ( Power Point )التٕاسطحانشزح:يثمانحذٌثحانؼهًٍحانرمٍُاخاسرخذاوـ5

.االسثٕػٍحٔانرمارٌزانشٓزٌحانثحٕزتؼًمانطالبذكهٍف ـ6

.انًًٓحانًفاٍْىٔشزحٔانرؼارٌفانزئٍسٍحانًٕاضٍخنكراتحيهَٕحٔألالو(انسثٕرج)انهٕحإسرخذاو-7



 َگاَذٌ ڵسّ ّْ سیسرّيی. 04
انرمٍٍىَظاو

 )انطهثحذحصٍمذمٍٍىكٍفٍح:)االيرحاَاخ
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نٓاانًخصصحانذرجحانٕسٍهح

درجاخ٣5االٔلانشٓزايرحاٌ

درجاخ 5                                     ٔانثحٕزانٍٕيٍحانٕاجثاخ

درجاخ٣5انثاًَانشٓزايرحاٌ

درجاخ 5                                    ٔانثحٕزانٍٕيٍحانٕاجثاخ

درجح66انُٓائًااليرحاٌ

%٣66انًجًٕع

  


 ٌکاَی فێرتٕٔ َدايّّ ئر دِ. 05

انطانةذؼهىَرائج  ( 

:- 

 

 



 :نیسری سّرچأە. 06

هـ (، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب، 793ـ المقاصد وشرحه: سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني ) ت 1
 م.1989هـ = 1449، 1بيروت، ط

، بيروت ،دار الجيل، د.عبد الرحمن عميرةتحقيق : ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي: وشرحها المواقفـ 2
 .1997،  1ط
دار ، هـ(646أبو عبد اهلل محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازي )المتوفى: : مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرـ 3

 . هـ1424، 3، طبيروت ،إحياء التراث العربي
أم القرى، القواعد الموضحة للصفات اإللهيَّة: الشيخ عبدالوهاب الشعراني، تحقيق: أحمد عبدالرزاق البكري، مكتبة ـ 4

 .م2448
، 1المجموعة السنيَّة على شرح العقائد النسفيَّة: العالمة سعدالدين مسعود التفتازاني، دار نور الصباح، لبنان،طــ 5

 .م2412
 .2419هـ= 1431، 2رسالة في حقيقة النسخ: العالمة محمدباقر البالكي، بتحقيقنا، دار القماطي، لبنان، طـ 6
الدرر الجاللية: العالمة محمد باقر البالكي، كتبه د. خالد رفعت الفقيه، طبع على نفقة الشيخ  األلطاف اإللهية شرحــ 7

 .م1993هـ=1414، 1محمد عمثان سراج الدين، طبع في استانبول، ط
 م.1979هـ= 1444، 3األشعري، ط مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيلـ 8
  .م1994هـ= 1444، 7دار القلم، بيروت، ط ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي :مقدمة ابن خلدونـ 9

الغزالي، تحقيق: د. محمد عثمان  بن محمد المقصد األسمى في شرح أسماء اهلل الحسنى: اإلمام محمدــ 14
 .م1984هـ=1444الخشت، مطابع ابن سينا بالقاهرة، 
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، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، فخر الدين محمد بن عمر الرازي اإلمام: أساس التقديس في علم الكالمـ 11
 م1995 =هـ 1415

 م(،1153هـ548الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر محمد الشهرستاني الشافعي )ت:ــ 12
 .م1992هـ=1413، سنة 2تصحيح وتعليق: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

الكوكُب الساريُّ في حقيقة الجزء االختياريِّ: الشيخ عبدالغنيِّ النابلسيُّ، تصحيح: محمد راغب الطبَّاخ، مطبعة ـ 13
 م.1931هـ = 1349، 1العلميَّة، حلب، سورية، ط

 تاتّذّکاٌ .07 َأی يايۆسرای ٔاَّتێژ

 يم التعاُرف وضرورة التعل :األسبوع األول
 .والتعلُّم

 .في المعرفةالعقل  دور :الثانياألسبوع 
 .الثالث األسبوع الثالث: األحكام العقلية

 .بين المستحيل العقلي والعادي والفرق
تعريف علم الكالم والفلسفة   :الرابعاألسبوع 

 والفرق بينها.
 فائدة علم الكالم وأسمائها. الخامس: األسبوع
 موضوع علم الكالم. السادس: األسبوع
المراحل الثالث  في علم  السابع: األسبوع
 الكالم.
المرحلة األولى مرحلة القدامى  الثامن: األسبوع

 وتطبيقات كالمية.
في المرحلة األولى أصول بال  التاسع: األسبوع
 جدال.

 األمثلة الجدلية حول اإلله العاشر: األسبوع
الجدل العقلي حول  الحادي عشر: األسبوع
 النبوات.
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 حول النسخ الجدل الثاني عشر: األسبوع
 الجدل حول الحشر الثالث عشر: األسبوع
مناقشة عقليَّة علميَّة مع  الرابع عشر: األسبوع

 الخوارج.
المرحلة الثانية في  الخامس عشر: األسبوع

علم الكالم الجدل بين الفرق اإلسالمية وأهل 
 السنة.

بين اإللهيَّة الصفاُت  السادس عشر: األسبوع
 .التشبيِه والتعطيلأهِل السنَّة وبين أهِل 

القضاء والقدر بين أهل  السابع عشر: األسبوع
 .السنة وبين الجبريَّة والقدريَّة

حول العدل والتوحيد  الثامن عشر: األسبوع
 .عند المعتزلةووجوب األصلح 

 امتحان الدور األوَّل التاسع عشر: األسبوع
المرحلة الثالثة مرحلُة  العشرون: األسبوع

 وتطبيقاٍت كالميٍَّة. الفالسفةالنقاش مع 
التبايُن الكليِّ بين  واحد والعشرون: األسبوع

 .مفهوم الخالق والمخلوق
 إلى استداللِ  تلميح   الثاني والعشرون: األسبوع
 .العقليالقرآن 

بعِض فالسفة  موقف الثالث والعشرون: األسبوع
 .العصر حول اإلله

حول  الجدُل العقليُّ  الرابع والعشرون: األسبوع
 .االختالط بين مفهوم اإلله
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مع علميَّة مجادلة   الخامس والعشرون: األسبوع
 .القائلين بِقَدم العاَلم

مجادلة علميَّة مع  السادس والعشرون: األسبوع
 الماديِّين.
النبوة بين اإلثبات  السابع والعشرون: األسبوع
 .واإلنكار
امتحان الدور  الثامن والعشرون: األسبوع
 الثاني.

في مجادلة علميَّة  التاسع والعشرون: األسبوع
 إعادة المعدوم.

مناقشة علميَّة حول إعادة  الثالثون: األسبوع
 المعدوم.

(ئّگّرّْتێد)تاتّذیپزاکرٍک.٣1 
َأیيايۆسرا



نێزەيايۆسرایٔاَّتێژَأٍَشاَیّْئٕئّٔتاتّذّ

پزاکرٍکاَّدۀَٕسێدکّتٍَّاسەتٍڵێرّٔەنّذێزيّکّ.

ّْرٔەْاکٕرذٌّّکنّئاياَجیّْرٌّکنّتاتّذّکاٌ

ٔتّرٔارٔکاذیٔاَّکّدۀَٕسێد.

 
 ذالیکردَّٔەکاٌ . 09

: دارشرٍ. 0
 االخرثاراخ

 :اَشائً.٣

 /سؤال

 ذێثیُی ذر. 91

نێزەيايۆسرایٔاَّتێژدەذٕاَێدذێثٍٍٔکۆيَّریخۆیتُٕسێدتۆدۀڵّيَّذکزدَیپّرذٕٔکّکّی.

 

 ڵ                                                              ی ْأِ ِٔ پێذاچَّٕٔ .90
کٌَّذٔٔشَّذتکاخٔجّسّپّکّکاَیکۆرسّذّڕۆکیتاتّتکزێدَٔأٌِزسِّٔکادًٌٍّڵێکیئٌّْأِالٌّتێدنّدِوکۆرسثٕٔکّئّ

رتکاخ.سّکّٔٔاژٔٔینّڕۆکیکۆرسّرشٍأیَأِسّتُٕٔسێدنّ

تێد.يرزَّيايۆسراکّیساَسرینّتٍدپهّٔدِکّرکۆرسّسّتێدنّساٍَاریّْکٌّّسّٔکّڵئّْأِ
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