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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  مقررات الفرقة األولي
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠٠١  
  :اسم المقرر 

 مقدمات فلسفیة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 

  -     عملي   ٥٦    نظري : یةعدد الوحدات الدراس  فلسفة
 

تعریــــف الطالــــب بمباحــــث الفلــــسفة الرئیــــسیة والعالقــــة بــــین   : هدف المقرر -٢
مبحــث الوجــود ومبحــث المعرفــة ومبحــث القــیم وقیمــة الحــق 

  .والخیر والجمال في مجال العلوم اإلنسانیة 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
رف الطالـــب علـــي النظریـــات الفلـــسفیة المختلفـــة أن یتعــ. ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  . التي تناولت الصراع بین الدین والفلسفة
أن یستنتج الطالب التطورات واالتجاهـات فـي مجـاالت . ٢.أ

  .الوجود ، المعرفة ،القیم ... المباحث الفلسفیة الثالث 
أن یمیــز الطالــب بــین المــؤثرات المختلفــة فــي المــذاهب . ٣.أ

  .الفلسفیة 
 أن یفسر الطالب العالقة بین القیم الدینیة في المجتمع. ٤.أ

  .والقیم األخالقیة المنطقیة وسائر العلوم المختلفة 
أن یجـــرب الطالـــب كیفیـــة اتبـــاع المـــنهج العلمـــى فـــى . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبــأ الطالــب بتــشخیص المــشكالت الفلــسفیة بــین . ٢.ب

  .الفلسفة وٕاقراح حلول لها الدین و 
أن یـــستخدم الطالـــب التفكیـــر الناقـــد فـــي التعامـــل مـــع . ٣.ب

 .مباحث الفلسفة المختلفة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 یبـــرمج  الطالـــب نفـــسه للمـــشاركة فـــي مناقـــشة  أن.١. ٢ج 
  .تكوین رأي حول القضایا التي یتوسطها

یـــــــة اســـــــتخدام المنـــــــاهج أن یتـــــــدرب الطالـــــــب كیف. ٢ .٢.ج
  .الفلسفیة في مجال تخصصه 

ـــسلیم فـــي اســـتنباط  .٣. ٢ج ـــب المنطـــق ال أن یـــستخدم الطال
  .القضایا الخاصة بمهنته 

أن یعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي  .٤  .٢ج
  حل إشكالیة للجمود الفكري

عي وٕادارة أن یكتسب الطالب القـدرة علـي العمـل الجمـا. ٢.د  : المهارات العامة -د
  .الفریق

أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء مكتوبــة . ٣.د
  .أو شفاهة 

ــــــة .  ٥.د ــــــسفیة المختلف ــــــب المــــــشكالت الفل أن ینــــــاقش الطال
 .وطرق حلها 

  طبیعة التفكیر الفلسفي -١  : محتوي المقرر -٤
 مبحث الوجود  -٢
 مبحث القیم  -٣
 بین الدین والفلسفة  -٤
  مبحث المعرفة  -٥

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي . ١:                      األسالیب المستخدمة -أ

 امتحان تحریري . ٢
  األسبوع السابع . ١:                   توقیت  ال-ب

 األسبوع الخامس عشر . ٢
  %٢٥  :    توزیع الدرجات -. 

٧٥%  
  %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
منهـور ، مقدمات فلـسفیة ، مطبعـة الـوادي ، د: میالد غالي :                         مذكرات  -أ

  . ٢٠٠٩. . ع.م.ج
مـــع الفیلـــسوف  ، دار المعرفـــة الجامعیـــة ، : ثابـــت الفنـــدى  :                   كتب ملزمة -ب

١٩٨٩.  
  ال یوجد :   كتب مقترحة - .

 
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  يرئیس مجلس القسم العلم     میالد زكي غالي.د 
   میالد زكي غالي.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  وصیف مقرر دراسيت
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠٠٢  
  :اسم المقرر 

 علم النفس العام
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 

  -     عملي   ٥٦    نظري : ات الدراسیةعدد الوحد  فلسفة
 

استیـضاح أهمیـه التجربـة النفـسیة لإلنـسان  :الهدف العام . أ  : هدف المقرر -٢
  بوجه عام وتعریف السلوك في الحیاة اإلنساني

ــــي المثیــــرات المختلفــــة  :األهــــداف الجزئیــــة . ب التعــــرف عل
  .للسلوك اإلنساني وما یتبعها من استجابات 

  : من تدریس المقرر  المستهدف-٣
أن یحدد الطالب النظریات والمـدارس الفكریـة المختلفـة . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

التى تناولت السلوك اإلنسانى ودوافعه المختلفة وموضوعات 
  .علم النفس المتعددة كاإلتجاهات واإلنفعاالت

ــــــستنتج الطالــــــب التطــــــورات العلمیــــــة واالتجاهــــــا.٢.أ  تأن ی
  .  دراسة النفس والسلوك اإلنسانى الحدیثة فى

أن یمیـــــز الطالـــــب بـــــین الظـــــواهرو العوامـــــل المختلفـــــة . ٣.أ
  . المؤثرة في دوافع السلوك اإلنساني 

ــــــسانى . ٤.أ ــــــسلوك اإلن ــــــة بــــــین ال ــــــب العالق أن یفــــــسر الطال
 .والتجربة االستبطانیة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

نهج العلمــــى فــــى كیفیــــة اتبــــاع المــــ أن یجــــرب الطالــــب.١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .التفكیر وطرق االستدالل 

یتنبـــأ الطالـــب بتـــشخیص المـــشكالت النفـــسیة التـــى  أن.٢.ب
  .یتعرض لها

أن یــــستخدم الطالــــب التفكیــــر الناقــــد فــــي التعامــــل مــــع .٣.ب
  . الدوافع المختلفة للسلوك اإلنساني 

 تأن ینتج الطالـب أسـئلة فـى مجـاالت الـدوافع والحـاال.٤.ب
 .السلوكیة والنفسیة

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یكــون لــدى الطالــب قــدرة المــشاركة فــى مناقــشة .١. ٢ج 
  وتكوین رأى حول القضایا النفسیة  

أن ینظم الطالب أفكاره على كیفیه استخدام المناهج .٢.٢.ج
  وطرق تدریس علم النفس 

أن یراجـــع الطالــــب ملكاتــــه المختلفـــة فــــي اســــتخدام . ٣. ٢ج
  سلیم فى استنباط القضایا الخاصة بالمهنةالمنطق ال

أن یعــدل الطالــب أفكــاره مــن اجــل  المــساهمة فــى .٤ . ٢ج
  .حل إشكالیة الجمود الفكري من خالل مناهج علمیة 

ان یكتــسب الطالــب القــدره علــى العمــل الجمــاعى وٕادارة .٢.د  : المهارات العامة -د
     .الفریق

 ســــواء كانــــت ان یقــــدر الطالــــب علــــى توصــــیل األفكــــار.٣.د
   .مكتوبة آو شفاهیة

ان یفاضــل الطالــب بــین المــشكالت النفــسیة المطروحــة .٥.د
  .وٕایجاد حلول سریعه لها

   دوافع السلوك-١  : محتوي المقرر -٤
   االتجاهات - ٢
  ت االنفعاال- ٣
   التعلم وشروطه- ٤

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   أبحاث عمل.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : تقویم الطالب -٧
 .امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠  :    توزیع الدرجات -==
  :دراسیة والمراجع  قائمة الكتب ال-٨
-  علم النفس العام ، مطبعة الوادي: میالد زكي غالي - ١:                         مذكرات  -أ

 . .ع.م.دمنهور ، ج

- فس العام ، دار المعرفة الجامعیةعلم الن: الفت حنفي - ١ :                   كتب ملزمة -ب
١٩٧٥ . 

 ال یوجد :   حةكتب مقتر  -- 
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     میالد زكي غالي.د 
    میالد زكي غالي . د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :رمز الكودي ال
PH٠٣١١٥١١٠٠٣  

  :اسم المقرر 
  فلسفة الجمال

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ األولي 

  :التخصص 
  -    عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة

 

تعریف الطالب بالمفاهیم الجمالیة في مجال العلوم اإلنسانیة   : هدف المقرر -٢
  .واالجتماعیة 

  :تدریس المقرر  المستهدف من -٣
  أهـم النظریـات التـي تناولـتظـروفأن ُیحدد الطالـب . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

 وأهــم أراء المفكــرین اوقــضایاهالتهــا ا ومجعلــم الجمــالنــشأة 
  . والمدارس الفكریة المختلفة .حولها 

أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ
  . الجمال علممجاالت الحدیثة في 

أن ُیمیز الطالب بین الظواهر والمؤثرات المختلفة فـي . ٣. أ
  .نشأة علم الجمال في العصر الحدیث

أن ُیفــسر الطالــب العالقــة بــین القــیم الجمالیــة والعلــوم . ٤. أ
  .اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر

 . أن ُیحول الطالب القیم الجمالیة إلي واقع ملموس .٦. أ
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  :ذهنیة  المهارات ال-ب

  التفكیر وطرق االستدالل 
ـــــة . ٢. ب ـــــب بتـــــشخیص المـــــشكالت الجمالی أن یتنبـــــأ الطال

 .واقتراح حلول مختلفة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ـــي مناقـــشة وتكـــوین .١. ٢. ج  أن یبـــرمج الطالـــب نفـــسه عل
  .ایا الجمالیة المعاصرة رأي حول القض

أن ُیــنظم الطالــب علــي كیفیــة  اســتخدام المنــاهج . ٢. ٢. ج
  .الفلسفیة في مجال عمله 

 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج
  .استنباط القضایا الخاصة بالمهنة التي یعمل بها 

أن ُیعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي . ٤. ٢. ج
  .یة الجمود الفكري والجمالي حل إشكال

 أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة .٢. د  : المهارات العامة -د
  .الفریق 

 أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة .٣. د
  .مكتوبة أو شفاهَة 

 أن یفاضـــــل الطالـــــب بـــــین المـــــشكالت الفلـــــسفیة فـــــي .٥. د
 .لي وحل هذه المشكالت اإلبداع الفني والتذوق الجما

مقدمة فى تاریخ الفكر الجمـالى حتـى نـشأة علـم الجمـال  -١  : محتوي المقرر -٤
  .فى العصر الحدیث

  ).موضوعه ومنهجه (  علم الجمال – ٢
   .عالقة علم الجمال بالدراسات األخرى للفن – ٣
فكـــرة الجمـــال عنـــد أفالطـــون . حقیقـــة التجربـــة الجمالیـــة - ٤

  .وأرسطو 
  .دراسات الجمالیة فى  العصر الوسیط  ال- ٥

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : تقویم الطالب -٧
 حریري امتحان ت:                      األسالیب المستخدمة -أ

  األسبوع الخامس عشر:                    التوقیت -ب
  % ٢٥  :    توزیع الدرجات -  

٧٥%    
  %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  ال یوجد:                         مذكرات  -أ

=  الفنـون الجمیلـةونشأةفلسفة الجمال  :أبو ریان محمد على  :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٧٤   الدار القومیة للطباعة والنشر

ـــــراهیم  :   كتب مقترحة - . ـــــا إب ـــــن  :زكری ـــــة مـــــصرŠ مـــــشكلة الف     .م.   مكتب
 .م ١٩٥٩

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    فضل اهللا محمد إسماعیل. د. أ 
   میالد زكي غالي.د      محمد رضا عبد الفتاح.د 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

0311511004PH  
  :اسم المقرر 

 فلسفة السیاسة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 
  -   عملي   ٥٦   نظري  : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

ــــــوم   : هدف المقرر -٢ تعریــــــف الطالــــــب بالمفــــــاهیم الــــــسیاسیة فــــــي مجــــــال العل
  .اإلنسانیة واالجتماعیة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أهـم النظریـات التـي تناولـت  ظـروفأن ُیحدد الطالـب . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

التـــه اومج    علـــم الـــسیاسة نـــشأة تعریـــف فلـــسفة الـــسیاسة و
، والمــــــدارس الفكریـــــــة  فیــــــه وأهــــــم أراء المفكـــــــرین وقــــــضایاه
 .المختلفة 

أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ
 .الحدیثة في الفلسفات السیاسیة القدیمة 

ظواهر والمؤثرات المختلفة فـي أن ُیمیز الطالب بین ال. ٣. أ
 .مجال فلسفة السیاسة ، والعلوم السیاسیة 

 . أن ُیحول الطالب القیم السیاسیة إلي واقع ملموس .٦. أ
أن ُیفــسر الطالــب العالقــة بــین القــیم الــسیاسیة والعلــوم . ٤. أ

  .اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر
یفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي أن ُیجــرب الطالــب ك. ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

 .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبـــــأ الطالـــــب بتـــــشخیص المـــــشكالت الـــــسیاسیة . ٢. ب

 .واقتراح حلول مختلفة 
أن ینتج الطالب أسئلة في القیم السیاسیة تكون فیما . ٤. ب

 .بعد أسئلة بحثیة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ـــي مناقـــشة وتكـــوین  أن یبـــرمج الط.١. ٢. ج الـــب نفـــسه عل
 رأي حول القضایا السیاسیة المطروحة علي الساحة 

أن ُیــنظم الطالــب علــي كیفیــة  اســتخدام المنــاهج . ٢. ٢. ج
 .الفلسفیة في مجال عمله 

 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج
 .استنباط القضایا الخاصة بالمهنة التي یعمل بها 

ن ُیعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي أ. ٤. ٢. ج
  .حل إشكالیة الجمود الفكري 

 أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة .٢. د  : المهارات العامة -د
  .الفریق 

 أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة .٣. د
 .مكتوبة أو شفاهَة 

 الفلسفیة وحل هـذه  أن یفاضل الطالب بین المشكالت.٥. د
  .المشكالت 

   التعریف بالفلسفة السیاسیة -١  : محتوي المقرر -٤
   نماذج من الفلسفات السیاسیة القدیمة – ٢
   الفلسفة السیاسیة والعلوم السیاسیة – ٣

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

علم  أســــالیب التعلــــیم والــــت-٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 .امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر :                    التوقیت -ب

  %١٠٠  :    توزیع الدرجات -==
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
تطــــور الفلــــسفة الــــسیاسیة مــــن صــــولون :  مــــصطفي النــــشار:                         رات مذك -أ

 w القـــاهرة ô ، الـــدار المـــصریة الـــسعودیة  حتـــى ابـــن خلـــدون
   .٢٠٠٥. . ع.م.ج

 w )٢ ج(١ج(تطـــور الفكـــر الــــسیاسي :  جـــورج ســـاباین -١ :                   كتب ملزمة -ب
 .١٩٧١ .. ع.م. W êالعربیة، دار المعارف القاهرةالترجمة 

الفكــــر الـــسیاسي اإلســــالمي، ترجمـــة صــــبحي : تجمرات مـــون :   كتب مقترحة -. 
  .١٩٨١  ، لبنان ،بیروت. الحدیدي

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 .ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  سم العلميرئیس مجلس الق    فضل اهللا محمد إسماعیل. د. أ 
  میالد زكي غالي. د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠٠٥  
  :اسم المقرر 

 لفكر اإلسالمي المعاصرا
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 

  -    عملي   ٥٦    نظري : الوحدات الدراسیةعدد   فلسفة
 

تعریــــف الطالــــب بالمفــــاهیم األساســــیة المعاصــــرة فــــي مجــــال   : هدف المقرر -٢
   .الفلسفة اإلسالمیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحـــــدد الطالــــــب النظریـــــات اإلســــــالمیة المعاصــــــرة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

 .ا تأخذ بالعقل وأیها بالوحي المتعلقة بالتشریع أیه
أن یـــستنتج الطالـــب التطـــورات العلمیـــة المعاصـــرة فـــى . ٢. أ

 .مجال التشریع اإلسالمي
أن ُیمیز الطالب بین الظواهر والمؤثرات المختلفة فـي . ٣. أ

 .مجال الفلسفة اإلسالمیة المعاصرة 
أن ُیفــــــسر الطالــــــب العالقــــــة بــــــین الفكــــــر اإلســــــالمي . ٤. أ

 . وم اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیرالمعاصر والعل
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

 .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبــأ الطالــب بتــشخیص المــشكالت الفلــسفیة فــي . ٢. ب

 . الفكر اإلسالمي المعاصر واقتراح حلول مختلفة 
فكیــر الناقــد فــي مجــال الفكــر أن یــستخدم الطالــب الت. ٣. ب

 .الفلسفي 
أن ینـــــــتج الطالـــــــب أســـــــئلة فـــــــي الفكـــــــر اإلســـــــالمي . ٤. ب

  .المعاصر تكون فیما بعد أسئلة بحثیة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 أن یبـــــرمج الطالـــــب نفـــــسه علـــــي المـــــشاركة فـــــي .١. ٢. ج
 .مناقشة وتكوین رأي حول القضایا الفكریة المعاصرة 

 أن ُینظم الطالب علـي كیفیـة  اسـتخدام المنـاهج . ٢. ٢ .ج
  .الفلسفیة في مجال عمله 

 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج
  . استنباط القضایا الخاصة بالمهنة التي یعمل بها 

أن ُیعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي . ٤. ٢. ج
  .حل إشكالیة الجمود الفكري 

 أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة .٢. د  :لمهارات العامة  ا-د
 .الفریق 

 أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة .٣. د
 .مكتوبة أو شفاهَة 

 أن یفاضل الطالب بین المشكالت الفلسفیة في الفكـر .٥. د
  .اإلسالمي وحل هذه المشكالت 

  ل والوحي في الفكر اإلسالمي  العق-١  : محتوي المقرر -٤
    حقیقة الیقین بالتقاء العقل والدین – ٢
  .حي في مجال التشریع الفكر اإلسالمي بین العقل والو – ٣
التجدیــــــــد فــــــــي الفكــــــــر العربــــــــي اإلســــــــالمي األصــــــــالة  - ٤

   والمعاصرة ومقارنة بینها
الشیخ رفاعة رافع الطهطاوي زعیم النهضة الثقافیة في  - ٥

   مصر
  إلمام محمد عبده باعث النهضة في العلم اإلسالميا  - ٦
   جمال الدین األفغاني فیلسوف الوحدة العربیة - ٧

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : تقویم الطالب -٧
   امتحان شفوي. ١:                      األسالیب المستخدمة -أ

  امتحان تحریري . ٢
  األسبوع السابع  . ١:                    التوقیت -ب

 األسبوع الخامس عشر . ٢
   %٢٥ :    توزیع الدرجات -. 

٧٥%   
١٠٠%  

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
الفكـــر اإلســـالمي بـــین قیمـــة :  عـــصام كمـــال المـــصري - ١               :          مذكرات  -أ

ــــوادي،  ــــة ال ــــوحي ؛ دراســــة تحلیلیــــة ، مكتب العقــــل وقدســــیة ال
   . ٢٠٠٩. . ع.م.دمنهور ، ج

الفكـــر اإلســـالمي بـــین العقـــل :  عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم -١ :                   كتب ملزمة -ب
   .١٩٨٢ ، دار الشروق ، ١والوحي ، ط

أعـالم العـرب ، الهیئـة المـصریة : حسین فوزي النجار  -٢ 
  ١٩٧٨:   .م.للكتاب ، القاهرة ، ج

فـي تراثنـا العربـي واإلسـالمي ، عـالم :   توفیق الطویـل -٣ 
 ١٩٨٢المعرفة ، الكویت ، مارس 

5Ï- كتـــــاب تـــــاریخ الفلـــــسفة العربیـــــة، دار ال:   جمیـــــل صـــــلیبا-١ :   كتب مقترحة
 .١٩٨١اللبناني ، بیروت ، لبنان، 

نــشأة الفكــر الفلــسفي فــي اإلســالم، :  علــي ســامي النــشار-٢
 ١٩٨٠. . ع.م.دار المعارف، القاهرة ، ج

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

  .ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    حیاة محمد إبراهیم. د 
   میالد زكي غالي.د     لمصريعصام كمال ا. د 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

 
دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠٠٦  
  :اسم المقرر 

تاریخ الفلسفة القدیمة 
 والنصوص

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ األولي 

  :التخصص 
  -عملي       ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

دراسة الفكر السابق علي ظهور الفلسفة الیونانیة ثم العوامل   : هدف المقرر -٢
  .التي ساعدت علي ظهور الفلسفة الیونانیة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
 الفكریــــة فــــي أن یحــــدد الطالــــب النظریــــات والمــــدارس. ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

 .مجال الفلسفة القدیمة السابقة علي سقراط
أن یلخـــص الطالـــب التطـــورات الفلـــسفیة فیمـــا یخـــص . ٢. أ

 .قضیة أصل الوجود عند الفالسفة الطبیعیین األوائل 
أن یـــشرح الطالـــب الظـــواهر والمـــؤثرات التـــي ســـاهمت . ٣. أ

  .في ظهور فلسفة سقراط
ـــــــاهج الفلـــــــسفیة أن یجـــــــرب. ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب ـــــــب اســـــــتخدام المن  الطال

 . المختلفة في تتبع مراحل تطور الفلسفة الیونانیة 
أن یحــدد الطالـــب المــشكالت ویقتـــرح حلــول مختلفـــة . ٢. ب

 .لها 
أن یجـــرب الطالـــب طـــرح أســـئلة بحثیـــة بـــشكل فریـــد . ٤. ب

 .ومتطور 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یبــرمج الطالــب نفــسه علــي مناقــشة و تكــوین . ١. ٢. ج
 .آراء حول القضایا الفكریة المعاصرة 

أن یـــصمم الطالـــب طـــرق معینـــة لتطـــویر مجـــال . ٢. ٢. ج
 .الفلسفة من خالل استخدام المناهج الفلسفیة المختلفة

أن یفتــرض الطالــب العدیــد مــن الحلــول إلشــكالیة . ٤. ٢. ج
  .بعالقة الفلسفة بالدینالجمود الفكري المتعلقة 

أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة . ٢. د  : المهارات العامة -د
 الفریق 

أن یــــدعم الطالـــــب تعاملـــــه باللغــــات األجنبیـــــة تحـــــدثًا . ٤. د
 .وكتابة 

  اهللا و الدین عند أفالطون- ١  : محتوي المقرر -٤
   النفس عند افالطون- ٢
 علي سقراط  ألفالطونیة نظریة المثل ا- ٣
  للفیزیقین السابقین- ٤
  اآلراء المعارضة - ٥
  الطبیعیون المتأخرون - ٦
                        الطبیعیون األوائل- ٧

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر :                    التوقیت -ب
  %١٠٠  :    توزیع الدرجات -==
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد:                   مذكرات  -أ

مالمـــــــح الفكـــــــر الفلـــــــسفي عنـــــــد : حربـــــــي عبـــــــاس عطیتـــــــو  :                   كتب ملزمة -ب
ع .م.،دار المعرفـــــــــة الجامعیـــــــــة ،اإلســـــــــكندریة ، جالیونـــــــــان

.١٩٩٢.  
تـــاریخ الفلـــسفة الیونانیـــة ؛ مـــن طـــالیس  :ماجـــد فخـــري  -١ :   كتب مقترحة - .

     ١) ) م٤٨٥(وبرقلس)م٢٧٠(وطین الي أفل) م.ق٥٨٥(
   .١٩٩١العلم للمالین ،بیروت ،لبنان ،

ــــــــة ،مطبعــــــــة : یوســــــــف كــــــــرم  -٢ ــــــــسفة الیونانی ــــــــاریخ الفل ت
   .�١٩٣٦ �.م.لجنةالتألیف والترجمة والنشر ، ج

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

   القسم العلميرئیس مجلس    میالد زكي غالي. د    
   میالد زكي غالي.د      محمد رضا عبد الفتاح .د 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠٠٧  
  :اسم المقرر 

     الصورى  المنطق
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 
  -  عملي     ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

ـــــــدماء والمحـــــــدثین   : هدف المقرر -٢ ـــــــصورات الفالســـــــفة الق إدراك الطـــــــالب لت
  .مبادىء األساسیة التى یقوم علیها التفكیر الصحیح لل

( أن یتعرف الطالب على نظریات المنطـق كمـا وصـفها . ١
  . و تطور هذه النظریات )أرسطو 

أن یتعــرف الطالــب علــى تعریفــات المنطــق و أقــسامه و . ٢
    .مكانته بین العلوم 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــرف الطالــب علــى أهــم النظریــات الفلــسفیة فــى  . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
هـا تصور الفالسـفة القـدماء للمبـادئ األساسـیة التـى یقـوم علی

  .التفكیر الصحیح 
أن یـــــذكر الطالـــــب التطـــــورات و التـــــصورات الحدیثـــــة . ٢. أ

   .للمبادئ األساسیة التى یقوم علیها التفكیر الصحیح
أن ُیعـــرف  الطالـــب المنطـــق و یحـــدد عالقـــة المنطـــق . ٤. أ

  بغیره من العلوم سواء كانت اإلنسانیة 
عـــة و اإلجتماعیـــة أو الطبیعیـــة بالقـــدر الـــذى یمكنـــه مـــن متاب

  .تخصصه 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى أهـــم المباحـــث المنطقیـــة و . ٥. أ

 )االســـتدالل المباشـــر و غیـــر المباشـــر ( نـــوعى االســـتدالل 
  .القیاس و االستقراء فى المنطق 

أن یــستدل الطالــب علــى أخالقیــات البحــث العلمــى و . ٦. أ
  .الممارسة المهنیة من خالل دراسته للمنطق الصورى 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن یطبق الطالب قواعد منطـق الحـدود علـى قـضایا . ١. ب  :ذهنیة  المهارات ال-ب
منطقیة ، وقواعد منطق القضایا علـى قـضایا منطقیـة أخـرى 

 .باتباعه المنهج العلمى فى ذلك 
أن یكــون الطالــب قــادرًا علــى طــرح أســئلة بحثیــة فــى . ٤. ب

  .المنطق 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
لطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــى أن یفتــرض ا. ٣. ٢. ج

  .استنباط القضایا الخاصة بالمنطق الصورى 
أن یقــــــوم الطالــــــب بحــــــل التــــــدریبات المختلفــــــة علــــــى .٢. د  : المهارات العامة -د

 .االستدالل بصورة جماعیة 
 معني المنطق ونشأته - ١  : محتوي المقرر -٤

   عالقة المنطق بغیره من العلوم - ٢
 كر األساسیةالف قوانین  - ٣
 المباحث المنطقیة الحدیثة- ٤
 مبحث الحدود - ٥
 مبحث القضایا - ٦
 مبحث البرهان - ٧
 االستدالل المباشر - ٨
  )القیاس( االستدالل غیر المباشر  - ٩

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
ب ذوي القـــــــــــــــــدرات للطـــــــــــــــــال
  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠  :    توزیع الدرجات -==
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد                 :        مذكرات  -أ

مـدخل إلـي المنطـق الـصوري ، دار قبـاء : د مهـران محم .١ :                   كتب ملزمة -ب
  .ت.     . م. W êالقاهرة�للطباعة والنشر والتوزیع 

ــــد  . ٢ ــــد الحمی ــــصورى،  :حــــسن عب ــــى المنطــــق ال مقدمــــة ف
  . م١٩٨٧  � ع.م.جمكتبة سعید رأفت، القاهرة،

المنطق الوضعي، الجـزء األول،    :زكي نجیب محمود.  ١ :   كتب مقترحة -. 
  .     م١٩٦٦    .م.     القاهرة  مكتبة األنجلو المصریة

   والریاضـــــي الـــــصوريالمنطــــق   :عبــــد الـــــرحمن بـــــدوى .٢
           .م١٩٧٧ ،الكویت ،وكالة المطبوعات بالكویت

Begley: Introduction to logic, University 
University  Press of America, Lanham.  
Mitchell: An Introduction to Logic, 
Hutchinson University Press, Londo  
Stabbing L.S: A Modern Introduction to 
logic, Methuen & C. Ltd, London.                                                       

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

  :الدوریات األجنبیة 
Journal Of Philosophical Logic   
Journal Of Logic Language , and 
Information    

  :مواقع عربیة . أ 
                                      

 http://www.dahsha.com  
  : مواقع أجنبیة . ب

http://www.iep.utm.edu  
http://www.bu.edu  

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    حسام محمد السعید رحومه. د
   میالد زكي غالي.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

so ٠٠١  
  :اسم المقرر 

 مدخل إلي علم اإلجتماع
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 
  -    عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  اجتماع

 

ــــالعل  : هدف المقرر -٢ ــــم اإلجتمــــاع ونــــشأته وعالقتــــه ب وم التعریــــف بمفهــــوم عل
  .األخري والتعرف علي نظریاته وخصائصة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــرف الطالــب علــي النظریــات الحدیثــة فــي علــم . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .اإلجتماع 
أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــي التطـــــورات العلمیـــــة لنـــــشأة . ٢. أ

  .وتطور علم اإلجتماع 
قة علـم اإلجتمـاع بـالعلوم أن یتعرف الطالب علي عال. ٤. أ

  .اإلجتماعیة األخري 
أن یتعــرف الطالــب علــي المنــاهج العلمیــة المــستخدمة . ٥. أ

  .في علم اإلجتماع 
أن یحـــدد الطالـــب المنـــاهج العلمیـــة المـــستخدمة فـــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .علم اإلجتماع 
أن یحدد الطالب أهم المشكالت اإلجتماعیـة ویقتـرح . ٤. ب
  .لول لها ح
أن یستنتج الطالـب التطـور التـاریخي لعلـم اإلجتمـاع . ٥. ب

  .ونشأته 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
أن یستخدم الطالـب التكنولوجیـا الحدیثـة فـي جمـع . ١ .١.ج

  .وتحلیل المعلومات المرتبطة بعلم اإلجتماع 
  :ات المهنیة الخاصة المهار . ٢. ج
ـــــــــر . ٣. ٢. ج ـــــــــة األكث ـــــــــب األدوات البحثی أن یحـــــــــدد الطال

  .استخدامًا في علم اإلجتماع لدراستها 
أن یـــــستخدم الطالـــــب إمكانـــــات امكانـــــات الحاســـــوب . ١. د  : المهارات العامة -د

والتكنولوجیـــا الحدیثـــة فـــي اإلطـــالع والبحـــث عـــن تـــراث علـــم 
  .اإلجتماع 

ب أسـالیب لحـل المـشكالت فـي علـم أن یستخدم الطال. ٥. د
  .اإلجتماع ومؤسساته 

   نشأة علم اإلجتماع المعاصر -١  : محتوي المقرر -٤
   عالقة علم اإلجتماع بالعلوم األخري -٢
   نظریات ومناهج البحث في علم اإلجتماع-٣
   العملیات اإلجتماعیة-٤
   قضایا التغیر اإلجتماعي-٥
  تمع المحلي التحلیل اإلجتماعي لمفهوم المج-٦
   الهجرة الریفیة الحضریة-٧

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 ریرياإلمتحان التح:                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  ال یوجد:                         مذكرات  -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب

 ال یوجد   : كتب مقترحة -==

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    أشرف البهي. د
   میالد زكي غالي.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠٠٨  
  :اسم المقرر 

     انثربولوجیا فلسفیة 
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 

  -    عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة
 

ــــب واســــتیعاب المفــــاهیم األساســــیة والنظریــــات   : هدف المقرر -٢ تعریــــف الطال
علــــوم اإلنــــسانیة والمــــدارس الفكریــــة العالمیــــة فــــي مجــــاالت ال

  .واالجتماعیة 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
 .النظریات والمدارس الفكریة في مجال الفلسفة . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

ـــــي مجـــــال . ٢.أ ـــــة ف ـــــة واالتجاهـــــات الحدیث التطـــــورات العلمی
 .الفلسفة 

أخالقیات البحث العلمـي والممارسـة المهنیـة فـي مجـال . ٦.أ
 .الفلسفة 

اإلنـــسانیة : العلـــوم ذات العالقـــة بالفلـــسفة ســـواء كانـــت . ٤.أ
 بالقـــدر الـــذي یمكنـــه مـــن متابعـــة -واالجتماعیـــة أم الطبیعیـــة

 .تخصصه 
الــصیغ البحثیــة الرئیــسیة فــي مجــال الفلــسفة ، ومنــاهج . ٥.أ

 .البحث وأدواته وأسالیب القیاس
  .الظواهر والمؤثرات المختلفة في مجال الفلسفة . ٣.أ

 .اتباع المنهج العلمي في التفكیر وطرق االستدالل . ١.ب  :مهارات الذهنیة  ال-ب
 .تشخیص المشكالت واقتراح حلول مختلفة لها . ٢.ب
 .التفكیر الناقد . ٣.ب
 .طرح أسئلة بحثیة . ٤.ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

المــشاركة فــي مناقــشة وتكــوین رأي حــول القــضایا . ٢ .١.ج
 .ریة المعاصرة الفك
ـــــسفیة فـــــي تطـــــویر مجـــــال . ٢ .٢.ج ـــــاهج الفل اســـــتخدام المن

 .عمله
اســــتخدام المنطــــق الــــسلیم فــــي اســــتنباط القــــضایا . ٢ .٣.ج

 .الخاصة بالمهنة التي یعمل بها
  .المساهمة في حل إشكالیة الجمود الفكري  .٢ .٤.ج

تكنولوجیـــــة اســـــتخدام إمكانـــــات الحاســـــوب والوســـــائط ال. ١.د  : المهارات العامة -د
    .ل و االطالع والبحث عن المعلوماتالحدیثة في التواص

 .العمل الجماعي وٕادارة الفریق . ٢.د
  تعریف االنثربولوجیا وتأریخها- ١  : محتوي المقرر -٤

  بواكیر الفكر االنثربولوجي - ٢
  فروع االنثربولوجیا- ٣
  االنثربولوجیا في المجتمع الحدیث- ٤
  ا في القرن العشرین االنثربولوجی- ٥

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 متحان تحریري ا:                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر                 :    التوقیت -ب
 %١٠٠  :    توزیع الدرجات -==
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  ال یوجد:                         مذكرات  -أ

دار : ارة اإلنـــسان دراســـة فـــي النـــوع والحـــض: محمـــد ریـــاض  :                   كتب ملزمة -ب
 ١٩٧٤: بیروت لبنان : النهضة العربیة 

تـــــــصنیف القـــــــضایا فـــــــي : محمـــــــود حمـــــــدي عبـــــــد الغنـــــــي  :   كتب مقترحة -: 
: لبنـــــان : بیـــــروت : دار نـــــور : االنثربولوجیـــــا االجتماعیـــــة 

١٩٩٩.  
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
  ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    محمد عباس إبراهیم. د 
   میالد زكي غالي.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠٠٩  
  :اسم المقرر 

 لغة أوروبیة حدیثة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ األولي 
  :التخصص 

  -    عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة
 

اإللمـــــــام بالنـــــــصوص الفلـــــــسفیة باللغـــــــة : الهـــــــدف العـــــــام . أ  : هدف المقرر -٢
ـــــق  ـــــب اللغـــــوي عـــــن طری ـــــى الجان ـــــز عل ـــــة و التركی اإلنجلیزی

  .تدریبات لغویة وترجمة 
  :األهداف الجزئیة . ب

  .التعرف علي كیفیة التعامل مع النص
  : من تدریس المقرر  المستهدف-٣
أن یتعرف الطالب علي نظریة المعرفة وكیفیة ترجمـة .  ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .النص الخاص بها والتعامل معه
أن یحــدد الطالــب التطــورات العلمیــة فــي نظریــة الحــس . ٢.أ

  .المشترك عند الفالسفة 
أن یشرح الطالب الظـواهر والعوامـل المـؤثرة فـي عملیـة . ٣.أ
  .لترجمة ا

كیفیــة اتبــاع المــنهج التحلیلــي فــي  أن یجــرب الطالــب. ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .عملیة الترجمة 

یتنبـــــــأ الطالـــــــب بتـــــــشخیص المـــــــشكالت العلمیـــــــة  أن. ٢.ب
 .والمهنیة المتعلقة بعملیة الترجمة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ـــــب قـــــدر . ١. ٢ج ج  ة المـــــشاركة فـــــى أن یكـــــون لـــــدى الطال
  .مناقشة وتكوین رأى حول القضایا العلمیة

أن یـــــنظم الطالـــــب أفكـــــاره علـــــى كیفیـــــه اســـــتخدام . ٢ .٢.ج
  .المناهج العلمیة المختلفة كالمنهج التحلیلي في الترجمة 

أن یراجـــع الطالــــب ملكاتــــه المختلفـــة فــــي اســــتخدام . ٣. ٢ج
  .المنطق السلیم فى عملیة الترجمة 

ان یكتسب الطالب القـدره علـى العمـل الجمـاعى وٕادارة . ٢.د  :مة  المهارات العا-د
     .الفریق

ان یقـــدر الطالـــب علـــى توصـــیل األفكـــار ســـواء كانـــت . ٣.د
   .مكتوبة آو شفاهیة

ان یفاضــل الطالــب بــین المــشكالت العلمیــة المطروحــة .٥.د
  .وٕایجاد حلول سریعه لها

 Theory of knowledge  : محتوي المقرر -٤
Mind and leady  
Translations  
Commonsense  

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠  :    توزیع الدرجات -==
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  ال یوجد:                         مذكرات  -أ

 Kelly William: the modern philosophy New :                   كتب ملزمة -ب
Delhi  

 ال یوجد :   كتب مقترحة -  

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    میالد زكي غالي. د 
   میالد زكي غالي.د     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

      
دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١١٠١٠  
  :اسم المقرر 

 مادة االنتساب
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس / األولي

  :التخصص 
  -    عملي   ٥٦   نظري  : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة

 

تعریــــــف الطالــــــب بالمفــــــاهیم األساســــــیة : الهــــــدف العــــــام . أ  : هدف المقرر -٢
  . في مجال الفلسفة اإلسالمیةالمعاصرة

  :األهداف الجزئیة . ب
  .التعرف علي الفكر اإلسالمي 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحـــــدد الطالــــــب النظریـــــات اإلســــــالمیة المعاصــــــرة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  المتعلقة بالتشریع أیها تأخذ بالعقل وأیها بالوحي 
التطـــورات العلمیـــة المعاصـــرة فـــى أن یـــستنتج الطالـــب . ٢. أ

 .مجال التشریع اإلسالمي
أن ُیمیز الطالب بین الظواهر والمؤثرات المختلفة فـي . ٣. أ

 .مجال الفلسفة اإلسالمیة المعاصرة 
أن ُیفــــــسر الطالــــــب العالقــــــة بــــــین الفكــــــر اإلســــــالمي . ٤. أ

  . المعاصر والعلوم اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  :نیة  المهارات الذه-ب

 .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبــأ الطالــب بتــشخیص المــشكالت الفلــسفیة فــي . ٢. ب

 . الفكر اإلسالمي المعاصر واقتراح حلول مختلفة 
أن یــستخدم الطالــب التفكیــر الناقــد فــي مجــال الفكــر . ٣. ب

 الفلسفي 
الـــــــب أســـــــئلة فـــــــي الفكـــــــر اإلســـــــالمي أن ینـــــــتج الط. ٤. ب

  .المعاصر تكون فیما بعد أسئلة بحثیة 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 أن ُیعید الطالب بناء األفكـار الفلـسفیة المعاصـرة .١. ١. ج
  . الحدیثة توجمعها وتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلوما

ة فـــــي  أن یبـــــرمج الطالـــــب نفـــــسه علـــــي المـــــشارك.١. ٢. ج
 .مناقشة وتكوین رأي حول القضایا الفكریة المعاصرة 

أن ُیعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي . ٤. ٢. ج
 .حل إشكالیة الجمود الفكري 

 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج
 . استنباط القضایا الخاصة بالمهنة التي یعمل بها 

علـي كیفیـة  اسـتخدام المنـاهج  أن ُینظم الطالب . ٢. ٢. ج
  .الفلسفیة في مجال عمله 

أن یفاضل الطالب بین المشكالت الفلسفیة في الفكـر . ٥. د  : المهارات العامة -د
 .اإلسالمي وحل هذه المشكالت 

أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة . ٣. د
 .مكتوبة أو شفاهَة 

العمل الجماعي وٕادارة أن یكتسب الطالب القدرة علي . ٢. د
  .الفریق 

  العقل والوحي في الفكر اإلسالمي - ١  : محتوي المقرر -٤
 . حقیقة الیقین بالتقاء العقل والدین - ٢
   الفكر اإلسالمي بین العقل والوحي في مجال التشریع- ٣

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==

  :ة والمراجع  قائمة الكتب الدراسی-٨
   ال یوجد:                         مذكرات  -أ

الفكـــر اإلســـالمي بـــین العقـــل : عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم  -١ :                   كتب ملزمة -ب
   .١٩٨٢ ، دار الشروق ، ١والوحي ، ط

أعالم العرب ، الهیئة المصریة :   حسین فوزي النجار -٢ 
  ١٩٧٨:   .م.تاب ، القاهرة ، جللك
فـي تراثنـا العربـي واإلسـالمي ، عـالم :   توفیق الطویـل -٣ 

  .١٩٨٢المعرفة ، الكویت ، مارس 
تـــــاریخ الفلـــــسفة العربیـــــة، دار الكتـــــاب : جمیـــــل صـــــلیبا  -١ :   كتب مقترحة - .

 .١٩٨١  ، لبنان، بیروت  اللبناني
ي اإلســالم، نــشأة الفكــر الفلــسفي فــ: علــي ســامي النــشار -٢

 ١٩٨٠. . ع.م.     القاهرةéدار المعارف
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
  ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    محمد رضا عبد الفتاح. د 
   میالد زكي غالي.د     عصام كمال المصري. د 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


