اندًهىضيخ اندعائطيخ انـسيًمطاطيـخ انـشؼجيــخ
وظاضح انتؼهيــى انؼبنــي وانجحــث انؼهًــي

ًَىشج يطبثمخ
ػطع تكىيٍ
ل .و  .ز
نيؽبَػ أكبزيًيخ
2016-2015
انكهيخ /انًؼهس

انمؽى

انًؤؼؽخ

انؼهٕو االختًاػٛح

انفهغفح

انًيساٌ

انفطع

انترظض

ػهٕو اختًاػٛح ٔإَغاَٛح

ػهٕو اختًاػٛح
فهغفح

فهغفح ػايح

 -1تحسيس يكبٌ انتكىيٍ:
كهٛح أٔ يؼٓذ:
لغى:
ضلى لطاض تأهيم انهيؽبَػ( :يتى إضفبق َؽرخ يٍ لطاض انتأهيم)

 -2انًشبضكىٌ اآلذطوٌ:
 -انًؤعغاخ انششٚكح األخشٖ:

 -انًؤعغاخ ٔانششكاء االختًاػ ٌٕٛااللتظاد ٌٕٚاٜخشٌٔ:

 -انششكاء انذٔن ٌٕٛاألخاَة:

انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

 - IIثطبلخ انتُظيى انؽساؼي نهتؼهيى انترظظي
انؽساؼيبد ()6-1
(خديح يالزك انمشاساخ انٕصاسٚح انخاطح تماػذج انتؼهٛى انًشتشن نهًٛذاٌ ٔانفشع )

انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :
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 انؽساؼي انربيػ:وحسح انتؼهيى
وحساد انتؼهيى األؼبؼيخ
و د أ ( 1إج/إخ)
انًادج 1
انًادج 2
و د أ ( 2إج/إخ)
انًادج 1
انًادج 2
وحساد انتؼهيى انًُهديخ
و د و ( 1إج/إخ)
انًادج 1
انًادج 2
و د و ( 2إج/إخ)
انًادج 1
وحساد انتؼهيى اإلؼكتشبفيخ
انًادج 1
انًادج 2

وحسح انتؼهيى األفميخ
انًادج 1
يدًىع انؽساؼي 5
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انحدى انؽبػي انؽساؼي
 16-14أؼجىع

فهغفح غشتٛح زذٚثح
فكش ػشت ٙزذٚث
فهغفح اندًال1
فهغفح انؼهٕو 1
يُاْح فهغفٛح زذٚثح
تؼهًٛٛح انفهغفح1

يحبضطح
6

نغح أخُثٛح َ( 1ظٕص فهغفٛح)
 360ؼب

8

20

 1عا 30
 1عا 30

 1عا 30
 1عا 30

/
/

 45عا 00
 45عا 00

2
2

5
5

x
x

x
x

 1عا 30
 1عا 30
3ؼب 00

 1عا 30
 1عا 30
 4ؼب 30

/
/

 45عا 00
 45عا 00
135

2
2
5

5
5
6

x
x

x
x

 1عا 30
 1عا 30

 1عا 30
 1عا 30

/
/

 45عا 00
 45عا 00

2
2

3
2

x
x

x
x

/

 1عا 30
00
/

/

 45عا 00
90
 45عا 00
 45عا 00

1
2
1

1
3
1

x

1

2

يُاْح انذساعاخ االعتششالٛح
انسٕكًح ٔأخاللٛاخ انًُٓح
انًبزح االذتيبضيخ(:اذتيبض يبزح
واحسح)
 -1انفهغفح انغٛاعٛح
 -2فهغفح األخالق
 -3انفهغفح االختًاػٛح ا.
 -4انفهغفح ٔانثٕٛتٛما

انحدى انؽبػي األؼجىػي
أػًبل يىخهخ أػًبل تطجيميخ
6

أػًبل أذطي
180

انًؼبيم

األضطسح

َىع انتمييى
ايتحبٌ
يتىاطم

 3ؼب 00
 1عا 30

/
/

x

 1عا 30

x

00
/

 1ؼب 30
 1عا 30

 12ؼب 00

 12ؼب 00
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/
00

45
 45عا 00

1
1

 450ؼب

16

1
x
1
30

انؽساؼي انؽبزغ:وحسح انتؼهيى
وحساد انتؼهيى األؼبؼيخ
و د أ ( 1إج/إخ)
انًادج 1
انًادج 2
و د أ ( 2إج/إخ)
انًادج 1
انًادج 2
وحساد انتؼهيى انًُهديخ
و د و ( 1إج/إخ)
انًادج 1
انًادج 2
وحساد انتؼهيى اإلؼكتشبفيخ
انًادج 1
انًادج 2

وحسح انتؼهيى األفميخ
انًادج 1
انًادج 2
يدًىع انؽساؼي 6
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انحدى انؽبػي انؽساؼي
 16-14أؼجىع

فهغفح غشتٛح يؼاطشج
فكش ػشت ٙيؼاطش

يحبضطح
6

انحدى انؽبػي األؼجىػي
أػًبل يىخهخ أػًبل تطجيميخ
6

أػًبل أذطي
180

انًؼبيم

األضطسح

8

20

َىع انتمييى
ايتحبٌ
يتىاطم

 1عا 30
 1عا 30

 1عا 30
 1عا 30

/
/

 45عا 00
 45عا 00

2
2

5
5

x
x

x
x

فهغفح اندًال2
فهغفح انؼهٕو 2

 1عا 30
 1عا 30
3ؼب 00

 1عا 30
 1عا 30
 3ؼب 00

/
/

 45عا 00
 45عا 00
90

2
2
4

5
5
5

x
x

x
x

يُاْح فهغفٛح يؼاطشج
تؼهًٛٛح انفهغفح2

 1عا 30
 1عا 30
 3ؼب 00
 1عا 30

 1عا 30
 1عا 30
00
/

/
/

 45عا 00
 45عا 00
90
 45عا 00
 45عا 00

2
2
2
1

3
2
3
1

x
x

x
x

1

2

انفهغفح ٔانٕٛيٙ
انًبزح االذتيبضيخ(:اذتيبض يبزح
واحسح)
 -1انفهغفح انغٛاعٛح
 -2فهغفح األخالق
 -3انفهغفح ٔيثادا زمٕق
اإلَغاٌ.
 -4انفهغفح ٔانثٕٛتٛما
انًخذساخ ٔانًدتًغ

نغح أخُثٛح َ( 2ظٕص فهغفٛح)
 360ؼب 30

/
/

 1عا 30

/

00
/

3
 1عا 30

/

 1عا 30

 12ؼب 00

 12ؼب 00
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x

x

/
/
00

90
 45عا 00

2
1

 45عا 00

1

 450ؼب

16

2
1

x
x

1
30

 -IIIانجطَبيح انًفظم نكم يبزح في انؽساؼييٍ انربيػ وانؽبزغ
( تمذٚى تطالح يفظهح نكم يادج )
(كم انسمٕل تًأل إخثاسٚا)
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السداسي الخامس
وحدة التعليم :األساسية
المادة :فلسفة غربية حديثة
الرصيد5:
المعامل2 :
أهداف التعليم
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
التعرف على أىم اإلشكاليات اليت تناوذلا الفالسفة يف العصر احلديث ،وخاصة فلسفة األنوار.
المعارف المسبقة المطلوبة
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 الفلسفة اليونانية. الفلسفة ادلسيحية. الفلسفة اإلسالمية واليهودية.محتوى المادة:

 ادلصادر اليونانية للفلسفة احلديثة: حركة اإلحياء. حركة النهضة النزعة اإلنسانية. االجتاىات الكربى يف الفلسفة احلديثة: االجتاه العقالين. االجتاه التجرييب. -االجتاه ادلثارل.

 االجتاه ادلاركسي. نقد عامطريقة التقييم( :مراقبة مستمرة واالمتحان)
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
- Pucelle (J.), Hume, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- René Dumont, L’utopie ou la mort! , POINTS, paris.
- Robinet (A.), Bergson, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- Robinet (A.), Leibniz, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- Sautet (M.), Nietzsche pour débutants, La Découverte, 1986.
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- Searl John R,sens et expression , traduction par Joëlle Proust, Cambridge university
press 1979-1982.
-Alquié (F.), Descartes, Connaissance des Lettres/Hatier.
-Alquié (F.), La critique kantienne de la métaphysique, Sup "initiation philosophique/PUF.
-Althusser (L.), Montesquieu, la politique et l'histoire, Sup "initiation philosophique/PUF.
-ArtoLaitinen& Constantine Sandis , Introduction: Hegel and ContemporaryPhilosophy of
Action, Hegel on Action (Philosophers in Depth) Hardcover – Publisher: Palgrave
Macmillan (November 23, 2010).
-Barincou (E.), Machiavel par lui-même, Ecrivains de toujours/Seuil.
-Deleuze (G.), La philosophie critique de Kant, Sup "initiation philosophique/PUF.
-Deleuze (G.), Spinoza. Philosophie pratique, PUF.
-Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld, Introduction, Texte et
Commentaire de Le Roy (G.), Vrin, Paris.
-Ernest Cassirer , la philosophie des formes symboliques, tra- Ole.hansen - love jean
Lacoste , les éditions de minuit,( S.tirage)1999.
-Festugière (A.-J.), Epicure et ses dieux, Quadrige/PUF.
-Forrest (Aimé), Pascal, Philosophes de tous les temps/Seghers.
-Misrahi (R.), Spinoza, Philosophes de tous les temps/Seghers.
-Nizan (P.), Les matérialistes de l'antiquité, Maspéro.
-Pascal (G.), Pour connaître la pensée de Kant, Bordas.
- Descartes, Discours de la méthode, GF
- Descartes, Méditations métaphysiques, GF
- Descartes, Principes de la philosophie, partie I.
- D'Hondt (J.), Hegel et l'hégélianisme, Que sais-je ?/PUF.
- D'Hondt (J.), Hegel, Sup "Philosophes"/PUF.
- Ducassé (P.), Malebranche, Sup "Philosophes"/PUF.

***
 األساسية:وحدة التعليم
 فكر عربي حديث:المادة
5:الرصيد
2 :المعامل
:أهداف التعليم

) يف ثالثة أسطر على األكثر،( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة
تساىم ىذه ادلادة يف التعرف على مرحلة ىامة من التاريخ العريب احلديث وادلعاصر وادلتمثل يف نشأة العديد من األمساء
واألعالم الذين محلوا على عاتقهم مسؤولية إعادة بعث احلضارة العربية اإلسالمية وخاصة بعد سقوط الدولة العثمانية

.واضلصار ادلوجة االستعمارية
: المعارف المسبقة المطلوبة-

) سطرين على األكثر،( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم
 فهغفح ػايح:غاَظٛػُٕاٌ انه

:انًؤعغح
2015 - 2014 :حٛانغُح اندايؼ

يستطيع الطالب توظيف سلتلف ادلعارف اخلاصة بتاريخ الفكر العريب ،باإلضافة إذل التفاعل مع ادلستجدات الفكرية
واحلوارات اليت تعج هبا الساحة الفكرية والسياسية ادلعاصرة عرب سلتلف وسائل اإلعالم.
محتوى المادة:

 تعريف فكر النهضة العربية العوامل اليت أدت إذل ظهورىا القومية العربية اإلصالحيون الثوريون التيارات الدينية -التقدميون

 طريقة التقييم( :مراقبة مستمرة واالمتحان) -المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)

 - 1عبد احلليم زلمود :ادلدرسة الشاذلية احلديثة ،دار الكتب احلديثة ،دار النصر احلديثة.
 - 2زلمود قاسم :نظرية ادلعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس األكويين.
 - 3فؤاد صاحل السيد :األمًن عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا.
 - 4األمًن عبد القادر :ادلواقف.
 - 5طو عبد الرمحن :جتديد ادلنهج يف تقومي الرتاث ،ادلركز الثقايف العريب ،الرباط ،ادلغرب ،ط .2
6
7
8
9

-

طو عبد الرمحن :سؤال األخالق ،ادلركز الثقايف العريب ،الرباط ،ادلغرب ،ط .2000 ،1
طو عبد الرمحن :العمل الديين وجتديد العقل ،ادلركز الثقايف العريب ،الرباط ،ادلغرب ،ط .1997 ،2
طو عبد الرمحن :روح الدين ،ادلركز الثقايف العريب ،الرباط ،ادلغرب ،ط .2012 ،2
التفتازاين :مدخل إذل التصوف اإلسالمي ،القاىرة ،ط .1979 ،3

 - 10التفتازاين :دراسات يف الفلسفة اإلسالمية ،القاىرة ،ط 1957 ،1
 -11أومليل ،علي ،السلطة الثقافية والسلطة السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنوت ،ط .1999 ،1
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
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وحدة التعليم :األساسية
المادة :فلسفة الجمال1
الرصيد5:
المعامل2 :
أهداف التعليم

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)

التعرف على أسس علم اجلمال ومبادئ العمل الفين
ادلعارف ادلسبقة ادلطلوبة
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 الفلسفة العامة  -ثقافة عامة.محتوى المادة:

 تعريف علم اجلمال ( النشأة ،األعالم ،عالقتو بالفن) شليزات اخلطاب اجلمارل. ادلشكلة ادلعرفية يف اخلطاب اجلمارل. إشكالية فلسفة الفن. االجتاىات الكربى يف فلسفة الفن ( .ادلثارل ،الرومنطقي ،ادلاركسي ،الربغمايت ،الواقعي ،العبثي).... ، مستقبل الفن واخلطاب اجلمارل.طريقة التقييم( :مراقبة مستمرة واالمتحان)
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
 4shared.com - free file sharing and storage
 http://www.shamela.ws/list.php?cat=26
 http://www.islamport.com
 http://abooks.tipsclub.com
 http://www.tarjim.com.sa/ajeeb
http://www.cimos.com/tradnet.htm

*****
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وحدة التعليم :األساسية
المادة :فلسفة العلوم1
الرصيد5:
المعامل2 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
التعرف على أىم األطر واألنساق اليت تُؤطر نظرية ادلعرفة ،وكذا زلاولة شلارسة نقد ادلعرفة.

المعارف المسبقة المطلوبة:

( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)

 تاريخ العلم. تاريخ ادلناىج.محتوى المادة:

 إبستيمولوجيا العلم ادلعاصر (ادلاىية اإلشكاالت) الثورات العلمية ادلعاصرة يف الرياضيات -يف الفيزياء

 يف الكيمياء االبستيمولوجيا وادلنطق الرياضي مشكلة االستقراء.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة واالمتحان
ادلراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انرتنت ،إخل)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بول ريكور :التأويل
بول ريكور :من النص إذل الفعل
جاك دريدا وجياين فاتيمو ،الدين يف عادلنا ،تر.زلمد اذلالرل وحسن العمراين ،دار توبقال للنشر ،ادلغرب ،ط،2004 ،1
جاك دريدا :الكتابة واالختالف
جاك دريدا :صيدلية أفالطون
جاك دريدا :ظاىرة الصوت
ريكور :الوجود والزمان والسرد
ريكور :نظرية التأويل -اخلطاب وفائض ادلعىن
زواوي بغورة:البنيوية منهج أم زلتوى؟ مقال ضمن رللة عادل الفكر ،العدد  ،4اجمللد  ،30الكويت.2002
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

 4اجمللد  ،30الكويت

عبد الرمحن التليلي :فوكو :احلفريات منهج أم فتح يف الفلسفة؟ ،مقال يف رللة عادل الفكر ،العدد
.2002
عبد الوىاب جعفر ،البنيوية بٌن العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو ،دار ادلعارف.1989 ،
عمر مهيبل ،البنيوية يف التفكًن الفلسفي ادلعاصر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط،1993 ،1
غادامًن :احلقيقة وادلنهج (اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية) La
فوكو )ميشال(:الكلمات واألشياء ،ترمجة مطاع صفدي وآخرين ،مركز اإلمناء القومي ،بًنوت .1990
فوكو :حفريات ادلعرفة
فوكو :سلطة اخلطاب
كلود ليفي سرتوس ،األنثروبولوجيا البنيوية ،تر .مصطفى صاحل ،منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،دمشق ،د.ط،
.1977
زلمد الفتاح :التلقي والتأويل ،مقارنة نسقية ،ادلركز الثقايف العريب بًنوت ،لبنان ،ط.1998 ،1
نبيهة قارة :الفلسفة والتأويل ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بًنوت ،لبنان ،ط.1998 ،1
20. Hens-Georg Gadamer: philosophie herméneutique

**********
وحدة التعليم :المنهجية
المادة :مناهج فلسفية حديثة
الرصيد3:
المعامل2 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)

التعرف على أىم مناىج البحث احلديثة يف رلال الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 جيب أن يكون مضطلعا على أىم التيارات يف الفلسفة الغربية احلديثة ،مع ضرورة التفرقة بٌن ادلنهجية وادلنهج.محتوى المادة:

 ادلنهج التجرييب ( بيكون  +ستوارت) ادلنهج التأملي العقلي ( رونيو ديكارت) ادلنهج النقدي ( كانط)انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

 ادلنهج اجلدرل اذليجلي. ادلنهج اجلدل ادلادي. ادلنهج الوضعي.طريقة التقييم( :مراقبة مستمرة واالمتحان)
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)

 األرقانون اجلديد فرانسٌن بيكون. -رونيو ديكارت األرغانون اجلديد.

 إميانويل كان ملكة احلكم.دولوز ،جيل ،فلسفة كانط النقدية ،تعريب :أسامة احلاج ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بًنوت ،ط ،1.1997
 فرديرك ىيجل ( الديالكتيك) كارل ماركس رأس ادلال. أوغست كونت الفلسفة العامة.http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
وحدة التعليم :المنهجية
المادة :تعليمية الفلسفة 1
الرصيد2:
المعامل2 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
يسعى ادلقياس إذل دراسة الطرائق ادلبتكرة يف تعليم الفلسفة وزلاولة تقريب التفكًن الفلسفي من ذىن الطالب ،والرتكيز

على خصائص ادلوضوعية واحلس النقدي.
المعارف المسبقة المطلوبة:
انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
ادلواضيع اليت هتتم بتدريس طرائق التعليم بشكل عام ،ومعارف علم النفس الرتبوي ،وفلسفة الرتبية.
محتوى المادة:

 مدخل إذل التعليمية ( التاريخ والنشأة) مفهوم التعليمية. خصائصها. التعليمية والفلسفة. البنية التعليمية للفلسفة. ديداكتيك الكفاءات. -يف مفهوم الكفاءة.

طريقة التقييم ( :مراقبة مستمرة واالمتحان)
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
وحدة التعليم :المنهجية
المادة :مناهج الدراسات االستشراقية
الرصيد1:
المعامل1 :
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
التعرض إذل ظاىرة االستشراق من حيث التاريخ وادلضمون ،والتفكًن يف إنتاج علم معاكس.
المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
تاريخ األفكار بٌن العادل الغريب والعادل اإلسالمي.
انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

محتوى المادة:
** -العمل من خالل نصوص أو عروض فقط
 تعريف االستشراق تاريخ االستشراق قضايا االستشراق الكربى االستشراق والفكر العريب ادلعاصر ( إدوارد سعيد ،مالك بن نيب ).... نقد االستشراق علم االستغراب كبديل ( حسن حنفي)تطبيقي.
ة
 مناذجطريقة التقييم :مراقبة مستمرة.
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ )
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

****
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :الفلسفة االجتماعية
الرصيد1:
المعامل1 :
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
التعرف على الفلسفة العملية اليت هتتم باليومي واالجتماعي ،وحتاول أن تفسر الوقائع االجتماعية.
المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
ادلعرفة بالظواىر السوسيولوجية األكثر تغلغال يف احلياة الفكرية والثقافية.
انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

محتوى المادة:
 تعريف الفلسفة االجتماعية. رلاالهتا. مناىجها. إشكاالهتا. الفلسفة واجملتمع. الفلسفة والدولة. الفلسفة وقضايا األسرة. الفلسفة وقضايا احمليط.طريقة التقييم :امتحان.
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :المادة االختيارية
الرصيد2:
المعامل1 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
دفع الطالب إذل اختيار مادة من بٌن أربع مواد ،دلعرفة توجهاتو وقدراتو الفكرية.

المعارف المسبقة المطلوبة:

( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
جيب أن ميتلك الطالب رصيد مهما من الثقافة العامة وأن يكون ملما بتاريخ الفلسفة العامة

محتوى المادة:
انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

المادة إ  -1الفلسفة السياسية
 تعريف السياسة ،موضع الفلسفة السياسية ،منهجها. الفكر السياسي يف الفكر الشرقي (كونفوشيوس أمنوذجا) الفلسفة السياسية يف اليونان-1ادلدرسة السفسطائية.
-2ادلدينة الفاضلة عند أفالطون.
 -3الدولة والسياسة عند أرسطو.
 الفكر السياسي الروماين ( شيشرون) الفكر السياسي ادلسيحي (سان أوغستٌن) الفكر السياسي يف اإلسالم (إخوان الصفا ،الفارايب ،غنب باجة ،ابن رشد) الفكر السياسي يف العضر احلديث -1نظريات العقد االجتماعي (ىوبس ،لوك ،روسو)
 -2الفلسفة السياسية عند ىيجل.
 -3الفلفسة السياسية عند ماركس.
 -4الفلسفة السياسية عند باروخ سبينوزا.
 قضايا الفلسفة السياسية ادلعاصرة -1الدولة واألمة
 -2أنظمة احلكم
 -3القانون وحقوق األفراد.
 -5ادلواطنة والعودلة.
 -6احلرب والسلم..................
المادة إ – 2فلسفة األخالق

 تعريف فلسفة األخالق. رلاالهتا وقضاياىا. -إشكاالهتا وآلياهتا.

 االجتاىات األخالقية الكربى ( ادلثارل ،العقلي ،الربغمايت ،ادلادي ،اإلسالمي)....... ، أزمة القيم. مستقبل القيم. األخالق والسياسية....انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

المادة إ  -3الفلسفة ومبادئ حقوق اإلنسان.
 مدخل لفلسفة احلق. جدلية احلق والواجب. احلق الطبيعي. احلق اإلذلي. احلق ادلدين. فلسفة احلق عند ادلفكرين احملدثٌن ( كانط ،ىيجل ،ماركس)... ، فلسفة احلق ادلعاصرة ( نيتشو) .... ، فلسفة احلق وإشكالية ادلواطنة. الفلسفة وحقوق اإلنسان.المادة إ  -4الفلسفة والبيوتيقا
 تعريف البيوتيقا. قضايا البيوتيقا. البعد الفلسفي للبيوتيقا. أزمة العلم والفلسفة. أخالقيات العلم. مستقبل اإلنسان.طريقة التقييم :امتحان.
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)

 وليام ،ليلى ،مقدمة يف علم األخالق ،تر :علي عبد ادلعطي زلمد ،دار منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية، -ابن احلداد ،اجلوىر النفيس يف سياسة الرئيس ،حتقيق :رضوان السيد ،دار الطليعة ،بًنوت ،ط .1983 ،1

.2000

الروائع ،بًنوت ،ط ،3
 أرسطو ،يف السياسة ،تعريب أ .برباره البولسي ،اللجنة اللبنانية لرتمجة ّ أرسطو ،علم األخالق ،ترمجة :أمحد لطفي السيد ،ج  ،1مطبعة دار الكتب ادلصرية ،القاىرة.1964 ،ّ
 اجلاحظ ،أبوعثمان ،كتاب التاج يف أخالق ادللوك ،حتقيق فوزي عطية ،الشركة اللبنانية للكتاب ،د ط.س ..1980

 مكيافيللي ،نيقوال ،األمًن ،تعريب :خًني محّاد ،منشورات دار األفاق ،بًنوت ،ط ،12 اإلدريس ،على ،اإلمامة عند ابن تومرت ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر . أومليل ،علي ،السلطة الثقافية والسلطة السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنوت ،ط .1999 ،1 برنًني ،ماريا لويزا ،ادلدينة الفاضلة عرب التاريخ ،تعريب:عطيات أبوالسعود ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،.1985

الكويت،

.1998

انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

 جان جاك ،شوفاليو ،تاريخ الفكر السياسي ،ترمجة زلمد عرب صاصيال ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بًنوت ،ط ،1
 جان توشار وآخرون ،تاريخ الفكر السياسي ،تعريب علي مقلد ،الدار العادلية للطباعة والنشر والتوزيع ،بًنوت ،ط ،2.1983
 روجيس ،دوبري ،نقد العقل السياسي ،تعريب :عفيف دمشقية ،دار اآلداب ،بًنوت ،ط .1986 ،1،1
 دنكان ،جان ماري ،علم السياسة ،تعريب :زلمد عرب صاصيال ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات ،بًنوت ،ط.1997
 ميخائيل ،حنا ،السياسة والوحي – ادلاوردي وما بعده ،دار الطليعة ،بًنوت ،ط .1997 ،1 لبون ،غوستاف ،روح االجتماع ،موفم للنشر ،اجلزائر ،ط .1988 ،1 شاتليو ،فرنسوا وآخرون ،معجم ادلؤلفات السياسية ،ترمجة زلمد عرب صاصيال ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشروالتوزيع ،بًنوت ،ط .1997 ،1
.1998

******
وحدة التعليم :األفقية
المادة :لغة أجنبية 1
الرصيد1:
المعامل1 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)

يهدف تعليم ىذا ادلقياس إذل إتاحة الفرصة للطالب لكي حيتك بادلنتج الفلسفي مباشرة ويتفاعل مع النص بشكل مباشر
من حيث األفكار واللغة ،كما يتيح إمكانية تطوير ادللكات العقلية على التحليل ،وفهم النص بشكل معمق.
المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
يستطيع الطالب توظيف سلتلف ادلعارف حول التعامل مع النصوص ،كما يستطيع توظيف معارفو حول الفلسفة عموما.
محتوى المادة:

 نصوص يونانية نصوص مسيحية نصوص يهودية -نصوص إسالمية

انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

 نصوص غربيو حديثة نصوص غربية معاصرة نصوص عامة.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
1. Allan (D. J.): The philosophy of Aristotle , second edition ,© Oxford university
press , printed and bound in Great Britain by redwood burn limited
drawbridge & esher ,1978 .
2. Aristotle: Physics ,translation English , ( the works of Aristotle translated into
English under the editorship Ross (W.D.) Oxford at clarion don press , printed
in England , 1930 .
3. Brentano (Franz ): Aristotle and his world view , edited and translated by:
Georg (Rolf ) ,and Chisholm (Roderick . M) , copyright © by: the regents of
the university of California , printed in the: U.S.A . 1979 .

 .4أبو ريان ( د .زلمد على ) :تاريخ الفكر الفلسفي :ج

 :1الفلسفة اليونانية من طاليس إذل أفالطون ،دار

النهضة العربية للطباعة والنشر.
 .5أبو ريان ( د .زلمد على ) :تاريخ الفكر الفلسفي :ج  :2أرسطو وادلدارس ادلتأخرة 1976 ،م دار النهضة
العربية للطباعة والنشر بًنوت – لبنان
 .6أرسطاطاليس :األخالق ترمجة إسحاق بن حنٌن حققو وشرحو وقدم لو د .عبد الرمحن بدوي ،الطبعة األورل
1979م ،الناشر وكالة ادلطبوعات – الكويت. ،
 .7أرسطاطاليس :دعوة للفلسفة ( برويتيقوس ) كتاب مفقود :قدمو للعربية عن اللغة األدلانية مع تعليقات وشروح
د .عبد الغفار مكاوي1987 ،م اذليئة ادلصرية العامة للكتاب .
 .8أرسطاطاليس :يف أعضاء احليوان :ادلقاالت  14 – 11من كتاب احليوان ،الرتمجة القدمية من اليونانية إذل
العربية حققتها وقدمت ذلا رمكة كروك1978 ،م ،رلمع العلوم ادللكي اذلولندي أمسرتدام.
 .9أرسطاطاليس :يف النفس ضمن رلموعة راجعها على أصوذلا اليونانية وشرحها وحققها وقدم ذلا د .عبد الرمحن
بدوي ،وكالة ادلطبوعات الكويت – دار القلم بًنوت – لبنان .
أرسطو ( طاليس) :علم األخالق إذل نيقو مافوس ،ج  ،1ترمجة :أمحد لطفي السيد عطية ،القاىرة،
.10
.1924
أرسطو ( طاليس) :يف السياسة ،ترمجة :األب أوغسطٌن بربارة البورل ،اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع،
.11
بًنوت ،ط.1980 ،2
أفالطون :مجهورية أفالطون ،ترمجة فؤاد زكرياء ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،القاىرة.2004 ،
.12

انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

*************

السداسي السادس
****

وحدة التعليم :األساسية
المادة :فلسفة غربية معاصرة
الرصيد5:
المعامل2 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
التعرف على أىم اإلشكاليات اليت تناوذلا فالسفة احلقبة ادلعاصرة ،وإدراك مواطن التميز واالختالف مع من سبقوىم من

فالسفة األنوار .وإدراك يف الوقت نفسو مواطن التواصل والتناغم.
ادلعارف ادلسبقة ادلطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 الفلسفة اليونانية. الفلسفة ادلسيحية. الفلسفة الغربية احلديثةمحتوى المادة:
 مدخل إذل الفلسفة الغربية ادلعاصرة مفهومها وخصائصها. ادلدرسة األدلانية ( نيتشو ،ىوسرل ،ىيدجر ،ىربماس)..... ، ادلدرسة الفرنسية ( ىنري برغسون ،جربائيل مارسيل ،جون بول سارتر ،مًنولو بونيت ،جاك دريدا ،لوك فًني،)....
 ادلدرسة األنكلوسكسونية ( جون ديوي ،بيرتاند راسل ،وليام جيمس ،شارل ساندرس بًنس)..... ، ادلدرسة اإليطالية ( غرامشي ،كروتشي ،أمربتو إيكو)....... ، مدارس غربية أخرى ( اختيار مناذج فاعلة ) تقيم عامطريقة التقييم :مراقبة مستمرة وامتحان
انًؤعغح:
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) إلخ، مواقع انترنت، ( كتب ومطبوعات:المراجع
- Bergson Le rire, Quadrige-PUF
- Bergson L'évolution créatrice, chapitre II, Quadrige-PUF
- Bergson ; Oeuvres d’accès relativement aisé
- Kofman (S.), Nietzsche et la métaphore, Payot.
- Lacroix (J.), La sociologie d'Auguste Comte, Sup "initiation philosophique/PUF.
- Lyotard (J.-F.), La phénoménologie, première partie, Que sais-je ?/PUF.
- Merleau-Ponty ; Eloge de la philosophie, Idées-Gallimard
- Merleau-Ponty ; Oeuvres d’accès relativement aisé
- Merleau-Ponty ; Phénoménologie de la perception, Tel/Gallimard.
- Moreau (J.), Jean-Jacques Rousseau, Les grands Penseurs/PUF.
- Naërt (E.), Locke, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- Nietzsche ; Aurore
- Nietzsche ; Ecce Homo
- Nietzsche ; Humain, trop humain
- Nietzsche ; La généalogie de la morale, Traduction d'Henri Albert revue par Marc Sautet,
Le Livre de Poche.
- Nietzsche ; Le crépuscule des idoles
- Nietzsche ; Le voyageur et son ombre, Philo Sophie
- Nietzsche ; Par-delà le bien et le mal, Traduction d'Henri Albert revue par Marc Sautet,
Le Livre de Poche.
- Nietzsche ; Seconde considération inactuelle, PhiloSophie
- Granier (J.), Nietzsche, Que sais-je ?/PUF.
- Gusdorf (G.), Kierkegaard, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- Halbwachs (M.), Leibniz, Les philosophes/Mellotée.

-Harry G. Frankfurt, The problem of action, University of Illinois Pressis collaborating with
JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to American Philosophical Quarterly.
Volume 15, Nu 2 , April 1978.
- Heidegger ; Chemins qui ne mènent nulle part, Idées-Gallimard
- Heidegger ; Lettre sur l'humanisme, Aubier
- Heidegger ; Oeuvres d’accès relativement aisé
- Heidegger ; Qu'est-ce que la métaphysique ? Les essais-Gallimard
- Husserl ; La crise de l'humanité européenne et la philosophie, Hatier et PhiloSophie.
- Husserl ; L'idée de la phénoménologie, PUF
- Husserl ; Méditations cartésiennes, Vrin.

ادلواقع
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

*******

 فهغفح ػايح:غاَظٛػُٕاٌ انه

:انًؤعغح
2015 - 2014 :حٛانغُح اندايؼ

وحدة التعليم :األساسية
المادة :فكر عربي معاصر
الرصيد5:
المعامل2 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)

دراسة أىم أسباب نشأة الفكر العريب ادلعاصر والتعرف على ادلشكالت الفلسفية الكربى اليت تناوذلا وكذا أىم رواده.
ادلعارف ادلسبقة ادلطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
التعرف على أىم الفروق اجلوىرية بٌن الفكر النهضوي وقضايا الفكر العريب ادلعاصر.
محتوى المادة:

 من النهضة العربية إذل فلسفة اإلصالح. االجتاه التطوري(شبلي مشيل). االجتاه الليربارل(طو حسٌن). االجتاه ادلاركسي(حسٌن مروة -طيب تيزيين). االجتاه القومي(ساطع احلصري). االجتاه الوجودي والشخصاين(عبد الرمحن بدوي-غزيز حبايب). االجتاه البنيوي(اجلابري). االجتاه التأويلي(نصر حامد أبو زيد). االجتاه األركيولوجي(زلمد أركون). -االجتاه الصويف(طو عبد الرمحن).

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة وامتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
 - 1اجلابري :الرتاث واحلداثة (دراسات ..ومناقشات)
 - 2اجلابري :مسألة اذلواية /العروبة واإلسالم ...والغرب
 - 3اجلابري :ضلن والرتاث
 - 4حسن حنفي :يف فلسفة النقد
 - 5حسن حنفي :من العقيدة إذل الثورة التاريخ العام (النبوة وادلعاد) ج 4
 - 6حسن حنفي :من النقل إذل اإلبداع.
انًؤعغح:
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 - 7حسٌن مروة :النزعات ادلادية يف الفلسفة العربية-اإلسالمية.
 - 8زكي صليب زلمود :حتديد الفكر العريب
 - 9طو عبد الرمحن :يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم
 - 10زلمد أركون :الفكر اإلسالمي
 - 11زلمد أركون :نزعة األنسنة يف الفكر العريب ج.مسكويو والتوحيدي
 - 12نصر حامد أبو زيد :مفهوم النص /دراسة يف علوم القرآن
ادلواقع اإللكرتونية:
www.dahsha.com/viewarticle.php
www.scribd.com/doc
?www.daralameer.com/newsdetails.php
www.almostafa.com
4shared.com - free file sharing and storage
http://www.shamela.ws/list.php?cat=26
http://www.islamport.com
http://abooks.tipsclub.com
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic

***
وحدة التعليم :األساسية
المادة :فلسفة الجمال2
الرصيد5:
المعامل2 :
أهداف التعليم

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)

التعرف على أسس علم اجلمال ومبادئ العمل الفين
ادلعارف ادلسبقة ادلطلوبة
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 الفلسفة العامة  -ثقافة عامة.محتوى المادة:

 االجتاىات الكربى يف فلسفة الفن ( .ادلثارل ،الرومنطقي ،ادلاركسي ،الربغمايت ،الواقعي ،العبثي).... ،انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

 مستقبل الفن واخلطاب اجلمارل. علم اجلمال والراىن . علم اجلمال واليومي. علم اجلمال والديين. علم اجلمال والسياسي. علم اجلمال والسينما. علم اجلمال واإلنسان.طريقة التقييم( :مراقبة مستمرة واالمتحان)
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
 4shared.com - free file sharing and storage
 http://www.shamela.ws/list.php?cat=26
 http://www.islamport.com
 http://abooks.tipsclub.com
 http://www.tarjim.com.sa/ajeeb
http://www.cimos.com/tradnet.htm

*****
وحدة التعليم :األساسية
المادة :فلسفة العلوم2
الرصيد5:
المعامل2 :
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
التعرف على أىم التيارات الفكرية اليت اشتغلت بقضايا فلسفة العلوم.
المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 مفهمو فلسفة العلوم تاريخ العلوم.زلتوى ادلادة :تابع
انًؤعغح:
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العمل من خالل نصوص أو عروض فقط
 كارل بوبر والنزعة التكذيبية غاستون باشالر واإلبستيمولوجيا الالديكارتية توماس كوىن وبنية الثورات العلمية بول فايرابند والفوضوية ادلنهجية جون بياجي واإلبستيمولوجيا التكوينية جورج كانغليهم إبستيمولوجيا البيولوجيا إبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية الكان وعلم النفس بورديو وعلم االجتماعي ليفي سرتوس وعلم اإلناسة فوكو والطبطريقة التقييم :مراقبة مستمرة واالمتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
 زواوي بغورة:البنيوية منهج أم زلتوى؟ مقال ضمن رللة عادل الفكر ،العدد  ،4اجمللد  ،30الكويت.2002 4اجمللد ،30
 عبد الرمحن التليلي :فوكو :احلفريات منهج أم فتح يف الفلسفة؟ ،مقال يف رللة عادل الفكر ،العددالكويت .2002
 عبد الوىاب جعفر ،البنيوية بٌن العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو ،دار ادلعارف.1989 ، -عمر مهيبل ،البنيوية يف التفكًن الفلسفي ادلعاصر ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط،1993 ،1

 غادامًن :احلقيقة وادلنهج (اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية) La -فوكو :حفريات ادلعرفة

 فوكو :سلطة اخلطاب كلود ليفي سرتوس ،األنثروبولوجيا البنيوية ،تر.مصطفى صاحل ،منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،دمشق ،د.ط،.1977
-Hens-Georg Gadamer: philosophie herméneutique

انًؤعغح:
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********
وحدة التعليم :المنهجية
المادة :مناهج فلسفية معاصرة
الرصيد3:
المعامل2 :
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
التعرف على أىم مناىج البحث ادلعاصرة يف رلال الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 جيب أن يكون مضطلعا على أىم التيارات يف الفلسفة الغربية ادلعاصرة ،مع ضرورة التفرقة بٌن ادلنهجية وادلنهج.محتوى المادة:

 تعريف مناىج البحث ( التفرقة بٌن ادلنهجية وادلنهج) ادلنهج األركيولوجي. ادلنهج اجلينيالوجي. ادلنهج الكرنولوجي.-

ادلنهج البنيوي.
ادلنهجي التفكيكي.
ادلنهج الوظيفي.
ادلنهج الديالكتيكي.

 ادلنهج الوصفي. ادلنهج السردي. ادلنهج الفينومينولوجي. ضد ادلنهج ( بول كارل فًنلبند)طريقة التقييم( :مراقبة مستمرة واالمتحان)
- André Lalande , vocabulaire T et C DE LA PHILOSSOPHIE , P.U.F, Paris, Neuvième
édition , 1962.
- Bachelard ; La psychanalyse du feu, Idées/Gallimard.
- Bachelard ; L'air et les songes, Biblio-Essais/Le Livre de Poche
- Bachelard ; Le nouvel esprit scientifique, PUF.
- Bachelard ; L'eau et les rêves, Biblio-Essais/Le Livre de Poche
- Bachelard ; L'intuition de l'instant, Médiations/Gonthier
- Bachelard ; Oeuvres d’accès relativement aisé
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http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
وحدة التعليم :المنهجية
المادة :تعليمية الفلسفة 2
الرصيد2:
المعامل2 :
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
يسعى ادلقياس إذل دراسة الطرائق ادلبتكرة يف تعليم الفلسفة وزلاولة تقريب التفكًن الفلسفي من ذىن الطالب ،والرتكيز
على خصائص ادلوضوعية واحلس النقدي.
المعارف المسبقة المطلوبة:

( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
ادلواضيع اليت هتتم بتدريس طرائق التعليم بشكل عام ،ومعارف علم النفس الرتبوي ،وفلسفة الرتبية.

محتوى المادة:

 األصول الفلسفية للتدريس بالكفاءات. تصنيف الكفاءات. الفلسفة يف التدريس بالكفاءات: ديداكتيك الدرس الفلسفي. ديداكتيك ادلقال الفلسفي. -ديداكتيك النص الفلسفي.

 ديداكتيك اإلنتاج الفلسفيديداكتيك العروض الفلسفية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة وامتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
انًؤعغح:
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http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

*****
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :الفلسفة واليومي
الرصيد1:
المعامل1 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
 التعرف على فلسفة الواقعالمعارف المسبقة المطلوبة :

( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 الفلسفة االجتماعيةمحتوى المادة:

 الفلسفة العملية وأزمة التنظًن. اليومي وإشكالية احلياة. اإلنسان وأزمة العيش. اإلنسان وأزمة التعبًن. اإلنسان وأزمة احلكم. اإلنسان وأزمة العواطف.طريقة التقييم :امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/
انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

******
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :المادة االختيارية
الرصيد2:
المعامل1 :
أهداف التعليم:

( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
دفع الطالب إذل اختيار مادة من بٌن أربع مواد ،دلعرفة توجهاتو وقدراتو الفكرية.

المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
جيب أن ميتلك الطالب رصيد مهما من الثقافة العامة وأن يكون ملما بتاريخ الفلسفة العامة
محتوى المادة:
المادة إ  -1الفلسفة السياسية

 تعريف السياسة ،موضع الفلسفة السياسية ،منهجها. الفكر السياسي يف الفكر الشرقي (كونفوشيوس أمنوذجا) الفلسفة السياسية يف اليونان-1ادلدرسة السفسطائية.
-2ادلدينة الفاضلة عند أفالطون.
 -3الدولة والسياسة عند أرسطو.
 الفكر السياسي الروماين ( شيشرون) الفكر السياسي ادلسيحي (سان أوغستٌن) الفكر السياسي يف اإلسالم (إخوان الصفا ،الفارايب ،غنب باجة ،ابن رشد) الفكر السياسي يف العصر احلديث -1نظريات العقد االجتماعي (ىوبس ،لوك ،روسو)
 -2الفلسفة السياسية عند ىيجل.
 -3الفلسفة السياسية عند ماركس.
 -4الفلسفة السياسية عند باروخ سبينوزا.
 قضايا الفلسفة السياسية ادلعاصرةانًؤعغح:
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 -1الدولة واألمة
 -2أنظمة احلكم
 -3القانون وحقوق األفراد.
 -5ادلواطنة والعودلة.
 -6احلرب والسلم..................
المادة إ – 2فلسفة األخالق

 -تعريف فلسفة األخالق.

 رلاالهتا وقضاياىا. إشكاالهتا وآلياهتا. االجتاىات األخالقية الكربى ( ادلثارل ،العقلي ،الربغمايت ،ادلادي ،اإلسالمي)....... ، أزمة القيم. مستقبل القيم. األخالق والسياسية....المادة إ  -3الفلسفة ومبادئ حقوق اإلنسان.
-

مدخل لفلسفة احلق.
جدلية احلق والواجب.
احلق الطبيعي.
احلق اإلذلي.

 احلق ادلدين. فلسفة احلق عند ادلفكرين احملدثٌن ( كانط ،ىيجل ،ماركس)... ، فلسفة احلق ادلعاصرة ( نيتشو) .... ، فلسفة احلق وإشكالية ادلواطنة. الفلسفة وحقوق اإلنسان.المادة إ  -4الفلسفة والبيوتيقا
 تعريف البيوتيقا. قضايا البيوتيقا. البعد الفلسفي للبيوتيقا. أزمة العلم والفلسفة. أخالقيات العلم.انًؤعغح:
انغُح اندايؼٛح2015 - 2014 :

ػُٕاٌ انهٛغاَظ :فهغفح ػايح

 مستقبل اإلنسان.طريقة التقييم :امتحان.
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
 وليام ،ليلى ،مقدمة يف علم األخالق ،تر :علي عبد ادلعطي زلمد ،دار منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية، ابن احلداد ،اجلوىر النفيس يف سياسة الرئيس ،حتقيق :رضوان السيد ،دار الطليعة ،بًنوت ،ط .1983 ،1الروائع ،بًنوت ،ط .1980 ،3
 أرسطو ،يف السياسة ،تعريب أ .برباره البولسي ،اللجنة اللبنانية لرتمجة ّ أرسطو ،علم األخالق ،ترمجة :أمحد لطفي السيد ،ج  ،1مطبعة دار الكتب ادلصرية ،القاىرة.1964 ،ّ

.2000

ط .س .

 اجلاحظ ،أبوعثمان ،كتاب التاج يف أخالق ادللوك ،حتقيق فوزي عطية ،الشركة اللبنانية للكتاب ،د مكيافيللي ،نيقوال ،األمًن ،تعريب :خًني محّاد ،منشورات دار األفاق ،بًنوت ،ط .1985 ،12 اإلدريس ،على ،اإلمامة عند ابن تومرت ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر . -أومليل ،علي ،السلطة الثقافية والسلطة السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنوت ،ط .1999 ،1

 برنًني ،ماريا لويزا ،ادلدينة الفاضلة عرب التاريخ ،تعريب:عطيات أبوالسعود ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،الكويت.1998 ،
 جان جاك ،شوفاليو ،تاريخ الفكر السياسي ،ترمجة زلمد عرب صاصيال ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بًنوت ،ط ،1
 جان توشار وآخرون ،تاريخ الفكر السياسي ،تعريب علي مقلد ،الدار العادلية للطباعة والنشر والتوزيع ،بًنوت ،ط ،2.1983
 روجيس ،دوبري ،نقد العقل السياسي ،تعريب :عفيف دمشقية ،دار اآلداب ،بًنوت ،ط .1986 ،1،1
 دنكان ،جان ماري ،علم السياسة ،تعريب :زلمد عرب صاصيال ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات ،بًنوت ،ط.1997
 ميخائيل ،حنا ،السياسة والوحي – ادلاوردي وما بعده ،دار الطليعة ،بًنوت ،ط .1997 ،1.1998

 لبون ،غوستاف ،روح االجتماع ،موفم للنشر ،اجلزائر ،ط ،1 شاتليو ،فرنسوا وآخرون ،معجم ادلؤلفات السياسية ،ترمجة زلمد عرب صاصيال ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشروالتوزيع ،بًنوت ،ط .1997 ،1
.1988

****
وحدة التعليم :االستكشافية
المادة :مخاطر المخدرات
الرصيد1:
المعامل1 :
انًؤعغح:
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أهداف التعليم:
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
 التعرف على سلاطر تعاطي واإلدمان على ادلخدرات.المعارف المسبقة المطلوبة:
( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)
 ثقافة دينية. ثقافة عامة.محتوى المادة:

 تعريف ادلخدرات. ظاىرة تعاطي ادلخدرات يف اجملتمع.انعكاسات على الفرد واجملتمع.
ه
 اإلدمان و زلاربة ادلخدرات.طريقة التقييم :امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

*******
وحدة التعليم :األفقية
المادة :لغة أجنبية 2
الرصيد1:
المعامل1 :
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابو من مؤىالت بعد صلاحو يف ىذه ادلادة ،يف ثالثة أسطر على األكثر)
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يهدف تعليم ىذا ادلقياس إذل إتاحة الفرصة للطالب لكي حيتك بادلنتج الفلسفي مباشرة ويتفاعل مع النص بشكل مباشر
من حيث األفكار واللغة ،كما يتيح إمكانية تطوير ادللكات العقلية على التحليل ،وفهم النص بشكل معمق.
المعارف المسبقة المطلوبة:

( وصف سلتصر للمعرفة ادلطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة ىذا التعليم ،سطرين على األكثر)

يستطيع الطالب توظيف سلتلف ادلعارف حول التعامل مع النصوص ،كما يستطيع توظيف معارفو حول الفلسفة عموما.
محتوى المادة:
 نصوص يونانية نصوص مسيحية نصوص يهودية نصوص إسالمية نصوص غربيو حديثة نصوص غربية معاصرة نصوص عامة.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة
المراجع ( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)
1. Allan (D. J.): The philosophy of Aristotle , second edition ,© Oxford university
press , printed and bound in Great Britain by redwood burn limited
drawbridge & esher ,1978 .
2. Aristotle: Physics ,translation English , ( the works of Aristotle translated into
English under the editorship Ross (W.D.) Oxford at clarion don press , printed
in England , 1930 .
3. Brentano (Franz ): Aristotle and his world view , edited and translated by:
Georg (Rolf ) ,and Chisholm (Roderick . M) , copyright © by: the regents of
the university of California , printed in the: U.S.A . 1979 .

 :1الفلسفة اليونانية من طاليس إذل أفالطون ،دار

 .4أبو ريان ( د .زلمد على ) :تاريخ الفكر الفلسفي :ج
النهضة العربية للطباعة والنشر.
 .5أبو ريان ( د .زلمد على ) :تاريخ الفكر الفلسفي :ج  :2أرسطو وادلدارس ادلتأخرة 1976 ،م دار النهضة
العربية للطباعة والنشر بًنوت – لبنان
 .6أرسطاطاليس :األخالق ترمجة إسحاق بن حنٌن حققو وشرحو وقدم لو د .عبد الرمحن بدوي ،الطبعة األورل
1979م ،الناشر وكالة ادلطبوعات – الكويت. ،
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 .7أرسطاطاليس :دعوة للفلسفة ( برويتيقوس ) كتاب مفقود :قدمو للعربية عن اللغة األدلانية مع تعليقات وشروح
د .عبد الغفار مكاوي1987 ،م اذليئة ادلصرية العامة للكتاب .
 .8أرسطاطاليس :يف أعضاء احليوان :ادلقاالت  14 – 11من كتاب احليوان ،الرتمجة القدمية من اليونانية إذل
العربية حققتها وقدمت ذلا رمكة كروك1978 ،م ،رلمع العلوم ادللكي اذلولندي أمسرتدام.
 .9أرسطاطاليس :يف النفس ضمن رلموعة راجعها على أصوذلا اليونانية وشرحها وحققها وقدم ذلا د .عبد الرمحن
بدوي ،وكالة ادلطبوعات الكويت – دار القلم بًنوت – لبنان .
أرسطو ( طاليس) :علم األخالق إذل نيقو مافوس ،ج  ،1ترمجة :أمحد لطفي السيد عطية ،القاىرة،
.10
.1924
أرسطو ( طاليس) :يف السياسة ،ترمجة :األب أوغسطٌن بربارة البورل ،اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع،
.11
بًنوت ،ط.1980 ،2
أفالطون :مجهورية أفالطون ،ترمجة فؤاد زكرياء ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،القاىرة.2004 ،
.12
*****
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