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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 علي جبار عناد االسم
 Alijabbar2010@coart.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني

 التصوف االسالمي اسم المادة
 التصوف مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

ان النظريات التي قيلت في نشأته وابرز الشخصيات التي مثلت التعريف بماهية التصوف وصوفي وبي
 التصوف والنظريات التي تعالج نظرية المعرفة والحب اإللهي والتصوف العقلي .

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 العصور  من الصوفية بعض إليها توصل التي المعرفة ومناهج بطرق و االسالمي بالتصوف الطالب تعريف
 الصوفية المصطلحات الى اضافة المختلفة

 الكتب المنهجية
 
 

 التصوف الثورة الروحية في االسالم تاليف ابو العال عفيفي 
 مقدمة للتصوف تاليف محمد مهران

 
 المصادر الخارجية

 
 

 الموسوعات والمعاجم/ مقدمة ابن خلدون / الرسالة القشيرية / كتاب اللمع للطوسي 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر يالفصل الدراس تقديرات الفصل
 %01مثالا  - %51مثالا  %53مثالا  %53مثالا 

 معلومات اضافية
 
 

01 111111 01  01 

 

 

 

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:
 الفلسفةاسم القسم:

 الرابعةالمرحلة:
 ر عنادعلي جبااسم المحاضر الثالثي:

 استاذ مساعد اللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

جامعة بغداد / اآلداب /  مكان العمل:

 باب المعظم

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 المالحظات ةالمادة العملي المادة النظرية التاريخ

األصل التاريخي واالشتقاقي  11-9-1112 1

 لكلمتي تصوف وصوفي

  

األصل التاريخي واالشتقاقي  01-9 1

 لكلمتي تصوف وصوفي

  

   خصائص التجربة الصوفية 6-11 0

   خصائص التجربة الصوفية 11-11 2

العوامل التي ساعدت على  19-11 5

 نشأة الزهد

  

ساعدت على  العوامل التي 16-11 6

 نشأة الزهد

  

   اختبار 5-11 7

أدوار ومراحل التصوف  10-11 8

 اإلسالمي

  

أدوار ومراحل التصوف  11-11 9

 اإلسالمي

  

   مدارس التصوف اإلسالمي 17-11 11

   مدارس التصوف اإلسالمي 0-11 11

الطريقة في التصوف  11-11 11

 اإلسالمي

  

الطريقة في التصوف  17-11 10

 اإلسالمي

  

 اسم الجامعة:
 اسم الكلية:
 اسم القسم:

 المرحلة:
 اضر الثالثي:اسم المح

 اللقب العلمي:
 المؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



   امتحان 15-11 12

مفاهيم ونظريات في التصوف  1-1-1115 15
 اإلسالمي

  

مفاهيم ونظريات في التصوف  9-1-1115 16
 اإلسالمي

  

 نةـــــف الســة نصــــــــعطل

مفاهيم ونظريات في التصوف  15-1-1115 17
 اإلسالمي

  

تصوف مفاهيم ونظريات في ال 11-1 18
 اإلسالمي

  

   األحوال والمقامات 19-1 19

   اختبار 5-0 11

   خصائص التجربة الصوفية 10-0 11

   خصائص التجربة الصوفية 11-0 11

   خصائص التجربة الصوفية 17-0 10

   امتحان 2-2 12

   مصطلحات صوفية 11-2 15

   مصطلحات صوفية 19-2 16

   مصطلحات صوفية 16-2 17

   اختبار 1-5 18

   الوالية 11-5 19

   من أعالم التصوف اإلسالمي 17-5 01

   ابن عربي 11-5 01

   رابعة العدوية 2-6-1115 01

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


