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 : مكىناث انذسس  1
 (في االطثوع)عدد انظاعاخ انحضوريح 

 درص عاو .و.أ .تظ. أ شكم اخز

  س2  س1   .1

 

 : أهذاف انذسس 2
 

 تحدٌد معنى العلم عند الغزالً بالنظر فً عالقته بالمنطق والعقل والنظر فً أقسامه

 

 

 : مهخص انذسس3
معنى العلم عند الغزالً ٌمكن أن ٌتحدد بالنظر فً المنزلة التً أعطاها الغزالً للمنطق وللعقل وبالنظر فً كٌفٌة تقسٌمه للعلوم ففٌم ٌتعلق بالمنطق ٌتبنى 

والعقل عند الغزالً ٌتحدد فً معناه ضمن المرجعٌة الفلسفٌة وفً فعالٌته بالتقابل مع التقلٌد . الغزالً تصورا ٌقوم على ال مادٌة النفس وعلى الكلً الطبٌعً

 وٌمكن تبٌن التصور الذي ٌتبناه الغزالً للعلم بالنظر فً أقسامه عنده والمبادئ التً اعتمدها للتمٌٌز بٌن أنواعه. والتعلٌم والنقل

 

 

. 

 

 :  تخطيط انذسس4

حياج انغشاني  -

يؤنفاته  -
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يُشنح انًُطك  -

 يُشنح انعقم -

o انعقم وانتقهيد 

o انعقم وانتعهيى 

o انعقم وانُقم 

o  حدود انعقم

تقظيى انعهوو  -

 

 

 

 

  :  نىعيت االمتحان5

 مراقبة مستمرة امتحان نهائً مزدوج

 
 

 

 

 

 : بيبهيىغشافيا مىجزة 6 

 

يؤنفاخ انغشاني  -1

. انًُقذ يٍ انضالل، طثعح يحًود تيجو، دوٌ تاريخ -

.  يقاصد انفالطفح، طثعح يحًود تيجو، دوٌ تاريخ -

. يعيار انعهى في فٍ انًُطك، دار األَدنض، تيزوخ نثُاٌ، دوٌ تاريخ -

. 1975يعارج انقدص في يدارج يعزفح انُفض، دار اآلفاق انجديدج، تيزوخ،  -

. 1994يشكاج األَوار، دار انفكز انهثُاَي،  -

 ،ص) وكتاب شزح عجائة انقهة (105-11ص، )إحياء عهوو انديٍ، كتاب انعهى  -

. 2005 دار اتٍ حشو، تيزوخ، نثُاٌ، (876-928

انًظتصفى في أصول انفقه، تحقيك حًشج تٍ سهيز حافظ، انًديُح انًُورج، دوٌ تاريخ،  -

. انجشء األول

دراطاخ عٍ انغشاني  -2

. طهيًاٌ دَيا، انحقيقح في َظز انغشاني، دار انًعارف، يصز، دوٌ تاريخ -
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- Frank Griffel, Al-Gazali’s Philosophical Theology, Oxford 

University Press, 2009. 

 

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

 : قائمت االشغال انتطبيقيت 7  .2
 .نص من كتاب الغزالً، معٌار العلم فً فن المنطق، 

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

 
 نص من كتاب الغزالً، المستصفى فً علم األصول

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

 
 .نص من كتاب الغزالً، المنقذ من الضالل

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

 
 .نص، من كتاب الغزالً، المستصفى فً علم األصول

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

 
 ..نص، من كتاب الغزالً، إحٌاء علوم الدٌن

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

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

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

 

 

 : انىسائم انبيذاغىجيت و انتقنياث انمستعمهت في انذسس8

 تحلٌل النصوص

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

 

 
 

 


