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 جامعة تونس الجامعة : كلية العلوم االنسانية و االجتماعية  :المؤسسة 

  

 2019-2018 السنة الجامعية :

 األولالسداسي:  

     نوعية الشهادة العلمية:  

 2 ماجستير                 1إ. تط.                ماجستير                 إ. أس      

 تاريخ الفلسفة الوسيطةاسم الشهادة العلمية : 

 

 جذاذة وصفية لدرس
 

 
 عنوان الدرس:
 إلهيات ابن سينا

 
 : مهدي سعيداناالستاذ
 السنة الثالثة فلسفة القسم:

   

 

 مكونات الدرس :  1
 عدد الساعات الحضورية )في االسبوع(

 درس عام أ.م. أ. تط. شكل اخر

س 1   .1 س 2   

 

 أهداف الدرس : 2
 

 أن يصبح الطالب قادرا على تحديد بعض جوانب فلسفة ابن سينا من خالل النظر في بعض المسائل المتعلقة بالعلم اإللهي

 

 

 ملخص الدرس: 3
العلم  ة لتحديد هذاهي هو أحد أقسام الفلسفة الرئيسية عند ابن سينا ومن شأن النظر في منزلة هذا العلم عنده أن يكشف عن المبررات النظريالعلم اإلل

وجه  جية علىلتيولواباعتباره العلم األعلى ثم النظر في مختلف المباحث األنطولوجية والتيولوجية التي يتناولها هذا العلم كما أن الفحص عن المباحث 

 عن ميتافيزيقا أرسطوابن سينا  إلهياتالخصوص من شأنه أن يبين الجوانب التي انفصلت فيها 

 

 

. 

 

 تخطيط الدرس:  4

 موضوع العلم اإللهي 1

 بأي معنى يكون موضوع العلم اإللهي موضوعا عاما؟ -

 بأي معنى يكون العلم اإللهي تصحيحا لمبادئ العلوم الجزئية؟ -

 تصحيح لمبادئ العلم الطبيعيالعلم اإللهي  -



 2 

 تصحيح العلم اإللهي لموضوع التعاليم -

 اإللهيات بين االنطولوجيا والتيولوجيا -

 المباحث األنطولوجية في اإللهيات  2

 الوجود -

 الجوهر والعرض -

 العلة والمعلول -

 من االنطولوجيا إلى التيولوجيا: الواجب والممكن 3

 الذات اإللهية -

 بشأن واجب الوجود:المقاالت التيولوجية  4

 صفات واجب الوجود ووحدته -

 الواجب الوجود عقل -

 الواجب الوجود باعتباره مبدأ أوال للموجودات جميعا. -

 عالقة هللا بمخلوقاته:  -

 العناية -

 الوحي والنبوة  -

 المعاد -

نصر سيتم تقديم العنصر الرابع )المقاالت التيولوجية بشأن واجب الوجود( على الع :مالحظة

 2019-2018الثاني بالنسبة لهذه السنة 

 

 

 

  نوعية االمتحان:  5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائي مزدوج

 
 

 

 

 

 بيبليوغرافيا موجزة : 6 

 

 المصادر والمراجع

 ابن سينا

 إلهيات الشفاء -

 النجاةإلهيات  -
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 كتاب العلم )قسم اإللهيات( -

 رسالة في إثبات النبوات -

 رسالة في أقسام العلوم العقلية -

 الغزالي

 مقاصد الفالسفة -

 تهافت الفالسفة -

 ابن رشد، تهافت التهافت

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 قائمة االشغال التطبيقية : 7  .2
 

 العقلية البن سينانص من رسالة في أقسام العلوم 

 

 نصوص من إلهيات الشفاء البن سينا

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 نصوص من إلهيات النجاة البن سينا

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل البيداغوجية و التقنيات المستعملة في الدرس: 8

 النصوصتحليل 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 


