
 
 المناهج الدراسية لقسم الفلسفة االسالمية

 مواد المرحلة االولى 

 المفردات عدد الوحدات الساعات النظري المادة

تعريف علوم القران وبيان موضوعه.  4 2 علوم القران

تاريخ التدوين في علوم القرانن، اسماء 

القران واوصافه، نزول القران الكريم، 

تنزالت القران وكيفياتها والحكمة منه، 

ظاهرة الوحي، اول واخر مانزل من 

القران الكريم، تنجم القران الكريم 

والحكمة منه، اباب النزول، تدوين القران 

يفيته(، كتابة القران الكريم، )تاريخه وك

جمع القران )تاريخه وكيفيته(، الشبهات 

حول جمع القران، تنقيط القران والشبهات 

المثارة حوله، قراءة وحفظ القران الكريم، 

نقل القران عبر العصور، لغة القران 

الكريم والشبهات المتعلقة بها، المحكم 

والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، المكي 

، العام والخاص، المطلق والمقيد، والمدني

المجمل والمفصل، اعجاز القران، وجوه 

اعجاز القران، االعجاز العلمي في 

القران، االعجاز البياني في القران، 

االعجاز اللغوي، االعجاز التشريعي، 

 ترجمة القران



نشأة الفكر وتطوره، نشأة الفلسفة بين  4 2 اسس الفلسفة

ى الفلسفة الشرق والغرب، تطور معن

قديما وحديثا عند اليونان وفي العصور 

الوسطى )اوربا وتراث العرب( وفي 

العصور الحديثة وفي الفكر الفلسفي 

المعاصر، موضوع الفلسفة: االنطولوجيا 

)مبحث الوجود( االبستمولوجيا )نظرية 

المعرفة( االكسيولوجيا )مبحث قديم(، 

غاية الفلسفة: في حكمة الشرق القديم و 

فة اليونان وفي العصور الوسطى )في فلس

اوربا والتراث الفلسفي العربي(، عالقة 

الفسفة بالدين، خصائص التفكير العلمي 

الفلسفي: خصائص التفكير العلمي 

وخصائص التفكير الفلسفي، فروع 

الفلسفة: المنطق )تعريفه واقسامه(، 

الميتافيزيقيا )تمهيد(، اهم المدارس في 

تمولوجيا )نظرية تفسير الوجود، االبس

المعرفية( مجال النظرية، امكان المعرفة 

)تمهيد(: مذهب الشك، الشك 

االبستمولوجي، الشك الحقيقي المطلق، 

ومذهب التيقن: تمهيد في الشك المنهجي، 

بعض اساليب التيقن، طبيعة المعرفة 

)تمهيد: مذاهب الواقعيين: المذاهب 

الساذجة، التقليديةن الواقعية الجديدة(، 

مذاهب المثاليين: )المثالية الذاتية، المثالية 

النقدية( وصور المثالية، منابع المعرفة 

وادواتها، المذهب العقلي )خصائصه( 

المذهب العقلي في فلسفة ديكارت 

ومدرسته، المذهب التجريبي في فلسفة: 

هوبز وكوندجياك وجون لوك، منابع 

المعرفة عند الصوفية، مبحث الكستولوجيا 

العليا( لمحة الى القيم ومشاكلها،  )القيم

صنوف القيم، طبيعة القيم، عالقة القيم 

احداها باالخرى: التوحيد بين الحق 



والخير والتوفيق بين الحق والجمال 

والتوحيد بين الجمال والخير، )الخير( 

الخير وعلم االخالق، طبيعة الخيرية 

ومقياسها، علم االخالق: تعريفه وصلة 

ة العملية، نشأة الفكر االخالق بالحيا

وتطوره، نشأة الفلسفة بين الشرق 

 والغرب.

علم المنطق 

 )التصورات(

مدخل: اهمية علم المنطق والحاجة اليه،  4 2

نعريف علم المنطق، العلم: عالقة علم 

المنطق بالعلم ومراحل تعلم االنسان 

وتعريف العلم، التصور والتصديق، اقسام 

التصديق، الجهل واقسامه، العلم ضروري 

ونظري، ابحاث المنطق، مباحث االلفاظ: 

الحاجة الى مباحث االلفاظ مبحث الداللة 

سامه، الداللة اللفظية: تعريفها واق

وتقسيمها وتقسيمات االلفاظ، الترادف 

والتباين، قسمة االلفاظ المتباينة: اقسام 

التقابل، المنفرد والمركب، اقسام المفرد، 

الكلي والجزئي، الكلي االضافي المتواطء 

او المشكك، المفهوم والمصداق العنوان 

المعنون، النسب االربع، النسب بين 

ظين كليين، الكليات الخمس )نوع نقي

وجنس وفصل وخاصة وعرض عام(، 

تقسيمات اخرى )نوع حقيقي واضافي( 

الجنس القريب والبعيد، الحمل وانواعه: 

تقسيمات العرضي والكلي والمنطقي 

والطبيعي والعقلي( المعرف: مدخل في 

بيانه وتعريفه _ التعريف، اقسام التعريف 

ناقص،  حد ورسم حد تام حد ناقص رسم

تعريف المثال والطريقة االستقرائية، 

تعريف بالتشبيه، شروط التعريف، 



القسمة: مدخل في بياناتها واصول القسمة 

وتباين القسمة واساس القسمة، انواع 

القسمة واساليبها، التعريف بالقسمة وكسب 

التعريف بالقسمة، طريقة التحليل العقلي 

قضايا وطريقة القسمة المنطقية الثنائية، ال

واحكامها: القضية واقسام القضية، اجزاء 

القضية واقسام القضية باعتبار الموضوع 

السور والفاظه، تقسيم الشرطية )شخصية 

ومهملة ومحصورة( السور في الشرطية 

تقسيمات الحملية، المعدولة والمحصلة، 

تنبيه في ذلك. الموجهات، االمكان العام 

ع واالمكان الخاص، جهة القضية وانوا

الموجهات، اقسام المركبة المشروطة 

الخاصة العرفية الخاصة والوجودية الال 

ظرورية، الوجودية الال دائمية، تقسيمات 

الشرطية االخرى، اقسانم المنفصلة، في 

احكام القضايا والنسب بينها، التناقض 

وشروطه االختالف، التداخل والتضاد 

 والدخول تحت التضاد.

علم اإلجتماع 

 الديني 

نشأته  -موضوعه ج -ب . مفهومه –أ  ) 4 2

وتاريخ تطوره ، تدوين التفكير الديني 

،نشأة االهتمامبدراسة األديان ، تاريخ علم 

اإلجتماع الديني وتطوره، عالقة علم 

اإلجتماع الدينيبالعلوم الدينية، مناهج 

البحث العلمي في علم اإلجتماع الديني 

 ،المنهج التاريخيالتخميني، المنهج

التاريخي القياسي، المنهج التاريخي 

المقارن ، المنهج النفسياإلستنباطي ، 

المنهج اإلجتماعي المقارن ودوره في 

تحديد مفهوم الدين، الدينوالعاطفة الدينية، 

الدين والسحر ، الوظيفة الدينية ،نشأة 

الدين، من عالقاتالوضيفية بين النظم 

ة الدينية، عناصر النظام الديني ، العالق



الدين والنظام  ,بين الدين والدولة

اإلداري،الدين والنظام اإلجتماعي ،المدن 

الدينية ، الدينواألساطير ، الدين واإلصول 

الفلسفية ، الدين والفن، الدين والعلم، 

الدينوالحضارة اإلنسانية، رقي الديانة 

وتقهقرها، الدين والمبادى اإلجتماعية 

 ديني،الديانةاإلنسانية ، اإلصالح ال

الفلسفة 

 اليونانية

الفلسفة القديمة )نظرة تاريخية ( ، الفلسفة  4 2

اليونانية  طور النشوء، المدارس الفلسفية 

المدرسة االيونية ،  -1) مقدمة عامة( ، 

طاليس )  -مدرستها ومذهبها وفالسفتها ،أ

انكس مندريس )  -حياته، فلسفته ( ب

انكس منس) حياته  -حياته ، فلسفته ( ج

 -2لسفته ( هيراقلس) حياته، ف -،فلسفته( د

 -3المدرسة الفيثاغورية ) فلسفتها( 

)  -فالسفتها ، أ –المدرسة اإليلية 

زينون،  -بارمنيدس، ج -اكزينوفان ، ب

 -المدرسة الذرية ، فالسفتها ، أ -4

 -ديموقريطس ، ج -انباذوقليس ، ب

 -6غورغياس،  -انكساغوراس، د

) حياته ، طالبه ، منهجه ،  -سقراط:

الطبيعة ، مذهب سقراط مذهبه فيما وراء 

مذهب سقراط األخالقي ،  –في المعرفة 

)حياته، مصنفاته منهجه (  -افالطون :

مذهبه في نظرية المعرفة ، نظرية المثل 

اإلفالطونية ، اهلل تعالى في فلسفة 

افالطون ) عناية اهلل بالبشر ، ماهية 

األلوهية ، صفاتها ، أدلة وجود اهلل  ، 

لسفة افالطون ، النفس اإلنسانية في ف

المدينة الفاضلة في فلسفة افالطون ، 

حياته ، مصنفاته ، منهجه ،  -ارسطو :

) العلل األربعة ، ازلية  -مذهبه الطبيعي :

الحركة والعالم( صفات المحرك األول في 



فلسفة ارسطو ، العالم ) الكون ( ، النفس 

اإلنسانية ، مذهبه االخالقي ، المدرسة 

ة عامة( المدرسة األبي قورية ) نظر

 (الرواقية ) نظرة عامة

مدخل إلى 

 دراسة األديان 

صطالحا ،أهمية امفهوم الدين لغة و و 4 2

الدين ووضائفه في حياة الفرد ووالمجتمع 

، مقومات الدين . الدين والغريزة ، 

تصنيف األديان . قيمة الدين واهدافه ، 

النظريات العلمية في تفسير نشأة الدين ، 

نظرية المذهب الطبيعي ، نظرية المذهب 

الحيوي ، نظرية المانا) مذهب المادة 

ية ، النظرية الحية (، النظرية الطوقم

التكاملية التوفيقيىة ، نظرية التوحيد ، 

 -مفهومه ب -علم مقارنة األديان ) أ

نشاته وتاريخ تطوره ،  -موضوعه ، ج

منهج البحث العلمي في مقارنة األديان . 

 -1الدين في بالد وادي الرافدين القديمة : 

 -عقيدة األلوهية في بالد وادي الرافدين . أ

رك ) تعدد األلهة ، الش -التوحيد . ب

عقيدة النبوة  -2وعبادة الكواكب (. 

 -3والوسيط بين اإلله وبين البشر . 

العقائد المتعلقة بالموت ، وما بعده ، 

واليوم اآلخر ، وفكرة الخلود .الدين في 

المعابد .  -4بالد وادي الرافدين القديمة : 

 -6النصوص الدينية المقدسة .  -5

القرابين والنذور ، التشريعات الدينية ، و

والطقوس ، والشعائر .الديانة اإليزيدية : 

 -2نشأة وظهور الديانة اإليزيدية .  -1

تاريخ  -3هوية وإنتماء اإليزيدية . 

الكتب المقدسة عند  -4اإليزيدين . 

 -6العقائد اإليزيدية .  -5اإليزيدين . 

النظام  -7الشريعة اإليزيدية .وطقوسها . 

ي الديانة االيزيدية . األسري وأحكامه ف



النظام اإلجتماعي وأحكامه في الديانة  -8

نشاة   -1األيزيدية ، الديانة الصابئية : 

هوية  -2وظهور الديانة الصابئية . 

الكتب المقدسة  -4وإنتماء الصابئيين . 

 -6العقائد الصابئية .  -5عند الصابئيين . 

 الشريعة الصابئية 

مدخل الى 

دراسة الفكر 

 المياالس

ما الفكر؟ ) تمهيد(. هل للفكر االسالمي  4 2

تسمية اخرى؟ مصادر الفكر االسالمي في 

القرانم، المادة التاريخية في القران، السنن 

التاريخية في القران، العوامل المؤثرة في 

صياغة الفكر االسالمي، الفكر االسالمي: 

صحوة مفاهيمية الفكر االسالمي الحديث 

لفترة والشخصيات. والمعاصر تحديد ا

تاصيالت تعددية في الفكر االسالمي، 

المنهج التاريخي في تاصيل التعددية، 

تاصيل التعددية في منهج اصول الفقه. 

تاصيل التعددية على قاعدة الحقوق، 

تاصيل التعددية على المرتكزات 

السياسية، اراء فقهية لمسالة التعددية، 

ة الديمقراطية مصطلح ومفهوم الديمقراطي

في اعمال االسالميين الفكرية، 

الديمقراطية مذهب وفلسفة الديمقراطية 

في منهج عمل االسالميين الحداثة: 

مصطلح ومفهوم، الحداثة والسلطة الحداثة 

والمجتمع، الحداثة والتراث، الحداثة 

واالخالق، الحداثة واالسالم. التحديات 

المعاصرة للفكر االسالمي. حقوق االنسان 

لفكرية ، البواعث السياسية، البواعث ا

البواعث القانونية، الحقوق بين الفرد 

والمجتمع الفقه وحقوق االنسان اتجاهات 

التحول للحركة االسالمية الموقف من 



االخر المختلف الموقف من الديمقراطية 

الموقف من العنف سياسيا، التنازل عم 

العنوان االسالمي، التحول الى احزاب 

لعالمي الجديد: تصور سياسية، النظام ا

النظام وكيفية التعامل معه، هل هناك 

قطيعة بين الفكر االسالمي الحديث 

والمعاصر. ماهي اشتغاالت الفكر 

االسالمي المعاصر. تحوالت الفكر 

الحركي االسالمي، مالك بن نبي سيد 

قطب، السيد عبدالحسين شرف الدين: فقه 

الوفاق، السيد محمد باقر الصدر، التجديد 

في الفكر الفلسفي، الفكر االسالمي في 

 .ةثااللفية الثال

ماهية حقوق االنسان، التطور التاريخ،  4 2 حقوق االنسان

حقوق االنسان في االديان السماوية/ 

، مالحقوق الشخصية والمدني في االسال

لمي لحقوق االنسان وبنوده ااالعالن الع

ومعاييره، ضمانات حقوق االنسان، 

الضمانات االسالمية لتطبيق حقوق 

االنسان، المالمح واالسس الفكرية لنظرية 

حقوق االنسان في االسالم، العقيدة 

وعالقتها بحقوق االنسان، الجانب القانوني 

لحقوق االنسان واقسامها في االسالم، 

قسامها في مفهوم وطبيعة الحقوق وا

االسالم، الحريات العامة وانواعها، 

الحريات االساسية او الفردية والحريات 

الفكرية، الحريات االقتصادية 

واالجتماعية، المدارس الفكرية التي 

اسست نظرية حقوق االنسان، المنظمات 

الدولية وااللقليمية واجهزتها العاملة في 

قضايا االنسان، المنظمات الدولية غير 

كومية العاملة في مجال حقوق االنسان الح

حقوق االنسان في العراق وافاق 



المستقبل، المراحل التاريخية لحقوق 

النسان في العراق، الطابع العالمي ا

لحقوق االنسان، حقوق االنسان في 

حضارة وادي الرافدين والنيل، وفي 

الحضارة اليونانية والرومانية، حق 

سالمي، االنتخاب وشروطه في الفكر اال

فلسفة الوظيفة العامة في االسالم، شروط 

تولي الوظائف العامة، الحق في المعرفة 

والتعليم، كما ورد في القران والسنة، 

الحقوق السياسية في الفكر القانوني 

المعاصر، الحقوق السياسية، الحقوق 

الفكرية في الفكر االسالمي، الدستور 

 الحقوق والحريات،  2005العراقي لعام 

النحو معناه تاريخه اهميته، تاليف الجملة  4 2 علم النحو

المفيدة الفرق بين الجملة االسمية والفعلية، 

االسم وعالماته، تعريف الفعل، عالمات 

الفعل، المرب والمبني، اسباب البناء كما 

يراها ابن مالك، المعرب، انواع، تمكن 

امكن وغير امكن، عالمات البناء 

والفعلية، المبني من  واالعراب، االصلية

االفعال وعالمات البناء والمعرب من 

االفعال وعالمات االعراب، المعرب من 

االسماء المثنى والضمائر، االسماء الستة، 

المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، 

النكرة والمعرفة، الضمائر، اكمال 

الضمائر، العلم االشارة االسم الموصول 

ر، اقسام المبتدا المعرف بال المبتدأ والخب

االبتداء بالنكرة ومسوغاتها، التقديم 

والتاخير الحذف الجائزوالواجب، تعدد 

الخبر، االفعال الناسخة المشبهات ب 

ليس، اعمال ال، افعال المقاربة، معاني 

افعال المقاربة، تقسيمها على ثالث 

مجموعات المقارب والشروع والرجاء، 



افعال بناء الجملة في افعال المقاربة و

 الرجاء والشروع.

علم النفس 

 التربوي

منهج البحث  -ف علم النفس التربوب يتعر 4 2

 -الدافعية -في علم النفس التربوي 

الذكاء  -الذاكرة  -االحساس واالدراك 

نظرية  -التفكير  -النسيان  -االصطناعي 

 -نظرية سكنر  -نظرية بافلوف  -التعلم 

 -م قوانين التعل -نظرية االستبصار 

 -نظرية بياجية  -المفهوم نظرية جانبية 

 -انواع التغذية المرتدة  -التغذية المرتدة 

الفروق الفردية في  -الفروق الفردية 

انواع  -الذكاء االنفعالي  -الشخصية 

 -الوظائف التعليمية للدافعية  -المتغيرات 

قوانين التنظيم  -الوظيفة االستشارية 

انواع -ت انواع االحساسا -االدراكي 

 -مراحل معالجة المعلومات  -االدراك 

العالقة بين  -مهارات التفكير االساسية 

العوامل التي تؤثر في  -التفكير والتعليم 

انتقال  -نظرية ثورندايك  -التعلم الصفي 

 اثر العلم 

 القواعد المحادثة االستيعاب، قراءة وسمع 4 2 اللغة االنكليزية

مهارات 

 الحاسوب

اجيال الحاسبات، النظم التعددية،  4 2

المكونات المادية للحاسبة، نظام الوندوز، 

 االوفيس ) الوورد، البوربوينت، االكسل(

 

  



 مواد المرحلة الثانية 

الساعات  المادة

 النظري

 المفردات عدد الوحدات

اصول تفسير 

 القران

التفسير في اللغة واالصطالح، الفرق بين  4 2

التفسير والتاويل، اهمية التفسير واقسامه وادابه 

ومصادره، مناهج التفسير،مراحل التفسير، 

ضوابط التجديد في التفسير، مناهج 

المستشرقين في دراسة التفسير، مناهج 

 الباحثين المعاصرين في دراسة التفسير.

عن ايات العقيدة الواردة في القران، نبذة عامة  4 2 ايات العقيدة

ايات العقيدة الخاصة بالتوحيد وتشمل: االيات 

االمرة بوجوب النظر في معرفة اهلل، وااليات 

التي تتضمن االدلة على وجود اهلل، ووحدانيته، 

وااليات التي تنفي الشرك باهلل، االيات المثبتة 

للصفات االلهية، ايات الصفات الثبوتية 

وايات القضاء والقدر. ايات العقيدة والسلبية 

الخاصة بالعدل االلهي وتشمل: التكليف 

واالعواض والجبر واالختيار وتكليف ما ال 

يطاق، معنى الهدى في المؤمن والكافر، حقيقة 

االضالل منه سبحانه. ايات العقيدة الخاصة 

بالنبوة، ايات االمامة وما يتعلق بها، ايات 

ايات صفات االمام، االمامة وما يتعلق بها، 

ايات الخليفة واالستخالف، ايات الدعوة الى 

اهلل، ايات االمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ايات االيمان بالمالئكة والجن، ايات العقيدة 

 الخاصة بالمعاد.

اهم تعريفات علم الكالم واسماؤه وسبب  4 2 علم الكالم

تسميته، وظيفة علم الكالم، الفرق بين علم 

كالم والعقيدة، اسباب ومراحل نشوء علم ال

الكالم، حالة العقائد قبل البعثة، وفي عهد 

الرسول والخالفة الراشدة والعصر االموي، 

والعصر العباسي حتى النهضة الحديثة. 



االصول العقائدية المتفق عليها والمختلف عليها 

عند المدارس الكالمية، الفرق بين االسالم 

 يد، اصل العدل االلهي.وااليمان، اصل التوح

تاريخ علم االصول واهميته، تعريف علم  4 2 اصول الفقه

االصول وموضوعه، حقيقة الوضع من 

الواضع، واقسام الوضع، المعنى الحرفي، 

االصول اللفظية، الحقيقة الشرعية، والصحيح 

واالعم، مباحث االلفاظ، االوامر، الواجب، 

والخاص، المطلق والمقيد، المفاهيم، العام 

المطلق والمقيد، مقدمات الحكمة، المجمل 

 والمبين.

القسمة واصولها وانواعها، كيف نفكر لتحصيل  4 2 علم المنطق

المجهول، القضايا واقسامها، النقض، الحجة، 

 القياس واقسامه، 

التعريف بالفلسفة االخالقية وموضوعاتها  4 2 فلسفة االخالق

باالخالق والعلوم ونشأتها، عالقة علم الكالم 

االخرى، المعاني الرئيسة في االخالق، 

الضمير والواجب والحرية والمسؤولية 

والفضيلة، الخير والسعادة، القيم االخالقية، 

المشكالت االخالقية، المطلق والنسبي، الجبر 

والحرية، المذاهب االخالقية، ممثلون لنظم 

فلسفة االخالق: افالطون ومسكويه، 

خالق في القران، والسنة وعند وبرجسون، اال

 ائمة اهل البيت، النظام االخالقي في االسالم.

ديانة االنبياء االوائل: ابراهيم واسحاق ويعقوب  4 2 مقارنة االديان

ويوسف عليهم السالم، التعريف بالمصطلحات 

ذات المدلول الديني، تاريخ الديانة اليهودية، 

ف بها، الفرق اليهودية، مريم العذراء والتعر

والدة المسيح، دعوة المسيح، الديانة المسيحية 

 عقائدها ومصادرها، الطوائف المسيحية.



الفلسفة في 

 العصر الوسيط

مقدمة عن مفهوم العصور الوسطى، الفلسفة  4 2

المسيحية  نشاتها وتطورها ومدارسها 

وفالسفتها، الرؤية الفلسفية لمقولة االقانيم 

التثليث والتثليث في  الثالثة ومقولة التوحيد في

وهية المسيح، ومقولة الروح لالتوحيد، ومقولة ا

القدس، الصلب، الفداء الكفارة، القديس 

اوغسطين، القديس انسلم، العقل وااليمان، 

صفات اهلل، الكليان، اثر الحضارة العربية 

 االسالمية في اوربا، بطرس ابيالرد.

التعريف بفلسفة اللغة، اللغة البشرية، الكتابة،  4 2 فلسفة اللغة

منهج البحث في فلسفة اللغة، طبيعة االشارة 

اللغوية، اللغة واالنطولوجيا والفكر والذاتية، 

مكننة اللغة، فلسفة اللسانيات، اخالقيات اللغة، 

نظرية المعنى واالشارة، اسماء العالم بين 

المعنى واالشارة، الجمل بين المعنى واالشارة، 

 ل.المعنى وانواع الجم

تعريف المنهج، انواع المنهج، تعريف البحث،  4 2 منهج البحث

انواع البحث، شروط البحث، النقد البحثي 

االيجابي والسلبلي والنقد التوثيقي، العالقة بين 

المنهج وعلم المنطق، امثلة تطبيقة على منهجية 

بعض الكتب، تعريف المخطوط والوثيقة 

ط، ا، خطوات تحقيق المخطوهموالفرق بين

 المكمالت الحديثة.

الديمقراطية 

 والحريات

مفهوم الديمقراطية ونشاتها وتطورها، موقف  4 2

االسالم منها، وسائل الديمقراطية، الحقوق 

المدنية والسياسية، اسس ومقومات 

ممارسة  ىالديمقراطية، حكم االغلبية، مبادء

 الديمقراطية.

باللغة االنكليزية ، ية قديمة فنصوص فلس 2 1 اللغة االنكليزية

 نصوص فلسفية حديثة



اطوار دورة حياة  -1مادة الفصل االول هي  4 1 الحاسوب

 -3تطور اجيال الحاسوب  -2الحاسوب 

البيانات والمعلومات  -4الحاسوب االلكتروني 

مجاالت استخدام  -6مميزات الحاسوب  -5

انواع  -8مكونات الحاسوب  -7الحاسوب 

 -1الحاسوب . اما مادة الفصل الثاني هي:

ية االجزا ء الماد -2مكونات الحاسوب  

الكيانات  -4الكيان البرمجي  -3للحاسوب 

 -8انظمة االعداد في الحاسوب  -5البرمجية 

العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء 

المميزات الرئيسية للحاسوب  -9الحاسوب 

 الشخصي

 

 

  



 واد المرحلة الثالثة م

 المادة
عدد 

 الساعات
 المفردات الوحدات

لفلسفة 

الحديثة 

من كائط 

الى نهاية 

القرن 

التاسع 

 عشر

2 4 

حياته ومؤلفاته ، اثر السابقين فيه )ليبتزا ،هيوم  : كائط(1

الدين  -فلسفته الخلقية ،هـ , نظرية المعرفة -،روسو (،)ج

نص فلسفي من كتاب نقدالعقل  -اراؤه السياسية ،ز -والعقل ،و

المنطق ، الطبيعة ،  -حياته ومؤلفاته ،ب -(هيجل :أ2النظري 

نص فلسفي  -الفن والدين وفلسفة ،و -األنسانوالمجتمع ،هـ -د

حياته ومؤلفاته  -شوبنهاور :أ (3من كتاب فينولوجيا الروح 

 -(اوغست كونت:أ4الفن واألخالق -العالم ،ج -،ب

نص فلسفي من كتاب  -اخالق القوة،ج -حياتهومؤلفاته ،ب

-حياته ومؤلفاته ،ب -أ : س(كارل مارك6ماوراء الخير والشر 

نص فلسفي منكتاب  -المادية الجدلية ، المادية التاريخية ، د

 .بؤس الفلسفة

فلسفة 

 االخالق
2 4 

معنىاألخالق وعالقة االخالق بالعلوم األخرى )الدين ،علم (1

(المعاني الرئيسة في 2القانون(, النفس ،علم اإلجتماع، الجمال

،الواجب فلسفة االخالق )الضمير 

،الحريةوالمسؤولية،الفضيلة،الخير والسعادة،القيمة 

(المشكالتاالخالقية)المطلق والنسبي،الفطري 3األخالقية(

مذهب الحاسة  -(مذاهب اخالقية :أ4والمكتسب،الجبر والحرية(

مذهب الضمير)بتلر، -الخلقية)شافتسبري،هتشيسون(، ب

مة مذهب المنفعة العا -مذهبالواجب )كائط(،د-روسو(،ج

      المذهب التطوري-)بنثام،جون ستيوارت مل(،هـ

نيتشة،سبنسر(،والمدرسةاإلجتماعيةالفرنسية)دوركهايم،ليفيبريل (

 (مذهب العدالة)راولز-برغسون(،ح )المذهب الحيوي-(،ز

علم 

النفس 

 التربوي

 السلوك ...-نظرية بافلوف  -نظرية تورندايك  -نظريات التعلم  4 2



مشكالت 

 فلسفية
2 4 

عالقة االنسان بالكون –مشكالت الوجود) مشكلة الحياةوالكون 

المذهب المادي، الروحي ، الواحدي ، الثنائي.    -قديما وحديثا

مشكالت الدين والفلسفة عبر العصور . مشكلة الخلود بين 

الفلسفة والالهوت.مشكلة ثنائية النفس والبدن  وابرز النظريات 

علية، نظرية التوازي بين النفس المفسرة) نظرية الثنائية التفا

والجسم ، نظرية الظاهرة الثانوية ،النظرية المادية ، النظرية 

الفيزيائية ( مشكلة الخالق والخلق ، الحرية ، وحرية االرادة 

مقابل الحتمية .   ميدان القيم )  مشكالت االخالق، القيم 

 -لواجباالخالقية ، الخير السعادة ،اللذة ، الجمال،) الكمال ، ا

مشكالت المعرفة وحدودها  -ماينبغي ان يفعل (  

مصادر المعرفة) المذهب العقلي    -الشكاك ( –)البرجماطيقيون 

الفينو  –الحدسي البرجماتي  -المذهب النقدي -التجريبي

طبيعة المعرفة ) المذهب الواقعي ،  –مينولوجي ، الوجودي( 

 03المذهب المثالي(

فالسفة 

المشرق 

 االسالمي

2 4 

نظرية  -النزعة التوفيقية،ج-حياته ومؤلفاته، ب -أ : الفارابي(1

 -نظرية الفيض،و-صفات واجبالوجود،هـ-الممكن والواجب ، د

 -األخالق ي -النبوة،ط -العقل والمعرفة،ح -النفس،ز

( اخوان 2نص فلسفي من كتاب المدينة الفاضلة  -السياسة،ك

نظرية  -النفس،د -لفيض،جاهلل والعالم وا -حقيقتهم، ب -الصفا: ا

نصفلسفي من كتاب رسائل -الدين،ز -األخالق ،و -المعرفة،هـ

 -اهلل ،ج -حياته ومؤلفاته، ب -( مسكويه:أ3اخوان الصفا 

نص فلسفي من كتاب تهذيب  -األخالق،و -النبوة،هـ -النفس،د

حياته  -(الغزالي :أ5نص فلسفي منكتاب النجاة  -االخالق،و

السببية  -العالمومراتبه،د -اإللهية،ج الذات -ومؤلفاته ،ب

أصالة -نقد الفالسفة،ب -النفس ، الشك،ز -والقدر،هـ

نظرية  -الحركة الجوهرية ،د -الوجودواعتبارية الماهية،ج

نص -معرفة اهلل، ز -الوجودالذهني،و -الوجود اإلدراكي، هـ

 .فلسفي من كتاب المضاهر اإللهية

نظرية 

 المعرفة
2 4 

(في إمكان 2رية المعرفة واألبستمولوجيا التمييزبين نظ(

الشكاك )الفرق بين الشك  -ب ,اإلعتقاديون -المعرفة وحدودها:أ

المذهبالعقلي  -(مصادر المعرفة :أ3المنهجي والشك المطلق(

المذهب  -المذهب الحسي التجريبي)لوك(،ج -)ديكارت(،ب

(ادوات 4المذهب الحدسي)برغسون(  -النقدي)كائط(،د



 -( طبيعةالمعرفة : أ5الحس، القلب  -لعقل، با-المعرفة:ا

-المذهب الواقعي) الواقعية الساذجة، الواقعية النقدية(،ب

المذهبالمثالي )المثالية الذاتية، المثالية الموضوعية، المثالية 

(آراءالفالسفة في مفهومالحقيقة 6النقدية، المثاليةالمطلقة( 

سقراط،  بروتاغوراس، ,ومقاييسها:) هرقليطس،بارمنيدس

افالطون،ارسطو،هيوم، دوركهايم، آير،برغسون، 

(قيمة المعرفة: المذهب الذاتي) 7وليمجيمس،ياسبرز،دريدا( 

 )محمد باقر الصدر

فلسفة 

 التاريخ
2 4 

فلسفةالتاريخ بين المعنى اللغوي والمفهوم اإلصطالحي (

الماضي والحاضر  : (مفاهيم في فلسفة التاريخ2

 ,والتبدل،التقدم والتطور،النسبية واإلطالقوالمستقبل،التغير 

السيرورةوالصيرورة، الحرية والضرورة ، المصادفةوالنظام 

(العوامل المحركةللتاريخ:العوامل األحادية،العوامل المتعددة 3

نظرية التعاقب الدوري  -( نضريات في تفسير حركة التاريخ:ا4

 للحضارات )ابن خلدون،فيكو(،نظرية العناية اإللهية

 ,(اوغسطين، اخوان الصفا(، نظرية التقدم) فولتير،كوندرسية)

النظريةالجدلية)هيجل،ماركس(،نظرية البطل)توماس 

( التفسير الدينيللتاريخ: محمد باقر الصدر 5كارليل(

شبنجلز والثقافات  -(التفسيرالحضاري لحركة التاريخ: أ6

اية فوكو ياما ونه -توينبي والتحديواالستجابة،ج -المنغلقة،ب

 .هنتغتون وصدام الحضارات-التاريخ،د

اصول 

 الفقه
2 4 

 -3االحكام التكليفية  -2مقدمة تاريخية نشأت اصول الفقه  -1

العقل والحاكم والتحسين والتقبيح العقليين  -4االحكامالوضعية 

 .االدلةالعقلية والنقلية -مصادر التشريع  -5

فلسفة 

 الدين

2 4 

 -(التعريف بمفهوم الدين :أ2لكلمة)دين( اإلشتقاقاللفظي (1

التعريف الفلسفي (  -التعريفاإلجتماعي ،ج -التعريف النفسي، ب

( نضريات في نشوء النزعة الدينية)كيف نشأ الحسالديني عند 3

نظرية المذهب  -نظرية المذهب الحيوي، ب -اإلنسان االول(:أ

لدين تفسير ا -نظرية مذهب التوحيد البدائي د -الطوطمي، ج

من حيث  -( العالقة بين الدينوالفلسفة :أ4بمعناه السماوٍي

من حيث المسلمات  -من حيث المنهج ،ج -الموضوع، ب

من حيث الموضوع ،  -العالقة بين الدين والفلسفة :أ (4البدائي(



من حيث  -من حيثالمسلمات البدائية ،د -من حيث المنهج ، ج

ق بينالفلسفة الدين وعلم (الفر6( التعريف بفلسفة الدين 5الغاية 

(عالقة فلسفة الدين بالعلوماالخرى)علم 7الالهوت او علم الكالم 

التاريخ االديان،علم النفس الديني، علم اإلجتماع 

(مشكلة 8الديني،انثروبولوجياالدين ،فينومولوجيا الدين( 

مالبرانش)اهلل علة العالم  -اإللوهية:أ

احدة (،فيورباخ)اإلنسان واإلنسان(،سبينوزا)اللهوالعالم علة و

(التجربة الدينية)العالقةالروحية بين العبد 9علة األله( 

(مصير 11شوبنهاور  -ليبنتزا،ج -اوغسطين،ب -والمعبود(:أ

-افالطون، د-هيوم ،ج -الفيثاغورية ،ب -اإلنسانبعد الموت :أ

( صلة الدين 12نيتشة  -هنري برايس ، و -رسل ،هـ

 (باإلخالق:)كائط

فلسفة 

 الجمال

2 4 

(الجمال: هل هو فلسفة ام 2التعريف بالجمال وفلسفة الجمال 

(غاية الفن )الفن 4(التمييز بين فلسفة الفن وعلم الجمال3علم ؟ 

الموقف الذاتي  -(عالقة الفن بالطبيعة: أ5للفن ام الفن للمجتمع ( 

الموقف المتوافق بين الذاتي  -الموقف الموضوعي ،ج -،ب

الفالسفة في الجمال والفن:)افالطون،  (آراء6والموضوعي 

(العمل الفني الجمالي بين 7ارسطو،كانط، هيجل، شوبنهور(

الفكرة المبدعة والتنفيذ الصناعي :كروتشة ،االن،سنتيانا،جون 

المنهج الوضعي  -ديوي، البير كامي ( مناهج فلسفة الجمال :ا

هج المن -المنهج النقدي ،د -المنهج الوصفي ، ج -التحليلي، ب

( نظريات في تفسير اإلبداع 9المنهج التكاملي  -المعياري،هـ

نظرية التحلبل  -النظرية العقلية ،ج -نظرية اإللهام ،ب -الفني:أ

 -10النظرية اإلجتماعية ، النظرية التأثيرية  -النفسي، د

المدارس الفنية )الواقعية ،الرومانسية ،السريالية ، اإلنطباعية ( 

 غادامير((الفن بوصفه رمزا)11

علوم 

 اساسيات مسائل الحديث النبوي الشريف واحكام احاديث العقيدة 4 2 الحديث

 

  



 مواد المرحلة الرابعة 

 المادة
عدد 

 الساعات
 المفردات  الوحدات

الفلسفة 

 المعاصرة
2 4 

الفلسفةالمعاصرة:)معناها ومداها واهم سماتها ( (1

الظاهرية -،ب(المدرسة الظاهرية:هوسرل) حياتهومؤلفاته 2

 -نقده للنزاعات اإلسمية،د -بين المنهج والمذهب،ج

المدرسة (3 (التحلياللقصدي ودوره فيفلسفة المعنى

الوجود في  -حياته ومؤلفاته،ب -الوجودية:اوال:هايدجر )أ

 -الحرية وتجربة القلق،هـ -الوجود مع اآلخرين،د -العالم،ج

الوجود من اجل الموت، مشكلةالزمان ونظرية 

بين  -حياته ومؤلفاته،ب -عالي(،ثانيا:سارتر)أالت

مفهوم  -بين الذاتية والموظوعية، د -الوجوديةوالماركسية،ج

(المدرسةالبراجماتية:اوال: النشأة 4الحرية( 

 -حياته ومؤلفاته، ب -ثانيا:وليم جيمس )أ ,(والتأسيس)بيرس

التجربة  -إرادة اإلعتقاد،د -مفهوم الحقيقة، ج

 -حياته ومؤلفاته ، ب-ن ديوي ) أالدينية(،ثالثا:جو

 : (المدرسة المثالية5األخالق(  -النزعةاألداتية ،ج

المتمايزات األربعة  -حياته ومؤلفاته ،ب -كروتشة) أ:اوال

 -حياته ومؤلفاته ،ب -ثانيا:برنشفيك )أ,( لصنع فلسفة الروح

المدرسة الواقعية : (6 (األخالق والدين -نقد الميتافيزيقا، ج

اهلل  -الصيروره والثبات ، ج-حياته ومؤلفاته، ب -) أوايتهيد 

(المدرسة الحيوية 7،الطبيعةالسابقة والطبيعةالالحقة( 

 -ج, الديمومة والحدس -حياته ومؤلفاته ، ب -:برغسون )ا

مدرسة (8 (الدين واألخالق  -الحياة والتطور ،د

 -حياته ومؤلفاته ، ب -فرانكفورت:اوال:هوركهايمر )أ

 -حياته ومؤلفاته ، ب -هابرماس )أ: ته(، ثانيامباحث فلسف

حياته ومؤلفاته  -(االركولوجيا: فوكو ) أ9مباحث فلسفته (،

 -() مابعد الحداثة:اوال ليوتار )أ10مباحث فلسفته (، -،ب

حياته  -مباحث فلسفته( ، ثانيا: دولوز)أ -حياتهومؤلفاته ،ب

)  0ثة مباحثفلسفته( الحداثة ومابعد الحدا -ومؤلفاته . ب

 (البنيوية والتفكيكية



الفكر  

االسالمي 

 المعاصر

2 4 

دراسةلواقع الفكر قبل النهضة العربية الحديثة (1

( دراسةمقارنة 3(العواماللتي ساعدت على النهضة العربية 2

  لخصائص الفكر الغربي المسيحي والفكر العربي اإلسالمي

إشكالية  : دراسة لبعض إشكاليات النهضة العربية(4

( رواد الفكر العربي 5االصالةوالمعاصرة ، إشكاليةالتسمية 

جمال   ,الحديث : رفاعة الطهطاوي ، خير الدينالتونسي

(اإلتجاهات الفلسفية في الفكر 6الدين االفغاني ، محمدعبدة 

العقاد، عثمان  ) اإلتجاه الروحي -العربي المعاصر : أ

 -، هـاإلتجاه الوجودي) عبد الرحمن بدوي(  -امين(، د

-اإلتجاهالوضعي )زكي نجيب محمود ياسين خليل(، و

اإلتجاه  -ز ,(اإلتجاه الشخصاني )محمد عزيز الحبابي

عبد اهلل  -الماركسي ) حسين مروة، الطيب تيزيني، ح

اإلتجاه االسالمي )محمد باقر الصدر، مالك  -العروي( ، ط

 (اإلتجاه البنيوي) محمدعابد الجابري -بن نبي ( ، ي

 4 2 اللغة فلسفة

 -إفالطون ، ب -( تاريخ فلسفة اللغة : أ2تعريففلسفة اللغة (

( اللغة 3روسو  -لوك ، د -ج ,الجرجاني واللغويون العرب

فريحة ،  -(اللغة والعلم : أ4والفكر : )اللسانياتالديكارتية ( 

النظرية  -( نظريةالمعنى : أ5رسل  -فتجنتشتين، ج -ب

 -النظرية المعجمية ، د -، ج نظرية التطابق -اإلشارية ، ب

 -( اتجاهات فلسفة اللغة المعاصرة: أ6نظرية اإلستعمال 

التحليلية) مور ، فتجنشتين( ،  -ب, (البنيوية اللغوية )سوسير

نظرية النحوالعام )  -الوضعية المنطقية )آير (،د -ج

التأويلية  -االتصالية الرمزية)بيرس(، و -تشومسكي( ، هـ

 (غادامير)الفلسفية

 4 2 فلسفة العلم

(التأثير المتبادل بين 2التعريفبالعلم والفلسفة وفلسفة العلم (1

الفيزياء الحديثة  -ارسطو ، ب -(تاريخالعلم :أ3الفلسفة والعلم 

( نتائج 4الفيزياء المعاصرة) الكموالنسبية (  -) نيوتن ( ،ج

النزعة   ) : العلم المعاصر واثرها في بعض المفاهيم الفلسفية

( تأثير 5االختبارية ، مدرسة كوبنهاجن ، موقفاينشتاين ( 

نتائج العلم في بعض المفاهيم الفلسفية : ) النزعةاألختبارية، 

( تأثير نتائج العلم 5مدرسة كوبنهاجن ، موقف اينشتاين ( 

في بعضالمفاهيم الفلسفية : ) الزمان ، والمكان ، السببية 

لكمي ، الذاتوالموضوع ( الالحتمية والالتحديد ا ,  والحتمية



( األسس الفلسفية لنظرية العلم : ) عالقة العلم بالمنطق ، 6

( 7عالقةالعلم بنظرية المعرفة ، عالقة العلم بالميتافيزيقا (

اإلنسان ، العالم الخارجي ،  ) :اركان المعرفة العلمية

( بنية المعرفة العلمية : ) الواقعةالعلمية ، القانون، 8الرموز( 

 (المناهج الفلسفية في الوصول إلى المعرفة العلمية9رية( النظ

المنهج اإلستقرائي )ارسطو ، بيكون، مل، هيوم ،  -أ :

المنهجاإلستنباطي )ارسطو ،ديكارت ، بوبر(  -رايشنباخ(، ب

القانون  ,( القوانين العلمية : )القانون المفروض10

اهات (اإلتج11الكامن،القانون الوصفي ،القانون اإلجرائي( 

االساس العلمي للفلسفة العلمية(،  -المعاصرة فيفلسفة العلم:ا

الفلسفة  -فلسفة العلم )اإلتجاهالتطوري والمادي(،ب -ج

 -ج, (العلمية )الوضعية المنطقية وتبرير المعرفة العلمية

فلسفة العلم ) بوبر ومنطق الكشف العلمي ونمو المعرفة 

باشالر) العقالنية  فلسفةتاريخ العلم: اوال: -العلمية (، د

توماس كون ) بنية  :التطبيقية والقطيعة المعرفية(، ثانيا

الثورات العلمية ( علم إجتماع العلم )المجتمع العلمي عند 

 (توماسكون

علم كالم 

 معاصر
2 4 

الجوهر  –دقيق علم الكالم  -عالقة علم الكالم بالفلسفة

والوجود، والعرض، الجزء الذي ال يتجزأ، الذرة والعدم 

نماذج علم كالم معاصر ) محمد اقبال ،  –واقسام الوجود 

 عبد الهادي الفضلي ( .

فالسفة 

المغرب 

 االسالمي

2 4 

مرحلةاإلنتقال من الفلسفة اإلسالمية في المشرق العربي (1

 حياته ومؤلفاته -ابن مسرة: أ(2  إلى المغرب العربيواألندلس

 -حياته ومؤلفاته ،ب -(ابن باجة: أ3مباحث فلسفته  -ب ,

نص فلسفي من كتاب تدبير  -النفسوالمعرفة ،د -السياسة، ج

الفلسفة  -حياته ومؤلفاته ،ب -(ابن طفيل:أ4المتوحد 

نظرية اإلتصال ،التوفيق بين  -مابعد الطبيعة،د -الطبيعية، ج

(ابن 5نص فلسفي من كتاب حي بن يقظان  -الفلسفةوالدين،و

التوفيق بين الحكمة والشريعة،  -حياته ومؤلفاته ، ب-رشد :أ

 -العالم بين القدموالحدوث، هـ -اهلل والعلم اإللهي ،د -ج

 نص فلسفي من كتاب فصل المقال -النفس، و



االدب 

 الفلسفي
2 4 

العالقة بين االدب والفلسفة  -2معنىاالدب ومعنى الفلسفة -1

الفلسفة والنقد االدبي) من  -4 التعريف باالدب الفلسفي -3

النقد االدبي النفسي (   (التذوق الجمالي الى التحليل النقدي

النقد االدبياالجتماعي ، االدب والتصوف ، النقد البنيوي ، 

من النقد االدبي الى النقد الثقافي، االدب االسطوري 

والملحمي في الفكر العراقي القديم ) ملحمة كلكامش(، 

ملحمي) الشعر ال -1االدبالفلسفي في الفكر االغريقي 

 -التراجيديا والكوميديا( )0الخطاب المسرحي -2هوميروس(

اشكالية االدبالفلسفي  -1االدب الفلسفي في الفكر االسالمي 

اشكالية االدب الفلسفي  -2في الشعر ) ابن سينا ، المعري(

دبالفلسفي اال  ( في النثر ) ابنالمقفع ، الجاحظ ، اخوان الصفا

االدب   ( ،دستوفيسكي ،كافكافي الفكر المعاصر ) هوغو 

جبران خليل جبران ، ) الفلسفي في الفكر العربي المعاصر

  .ميخائيل نعيمة

نصوص 

فلسفية 

وكالمية 

 قديمة

 اهم المباحث العقلية 4 2

مشروع 

 بحث 

 التخرج

2 4   

 


