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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
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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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٠  
  : اسم المقرر 
 األخالق

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -  عملي     ٥٦ نظري :  الدراسیةعدد الوحدات  األخالق

 

تعریـــــف الطالــــــب بالمفــــــاهیم األخالقیــــــة فــــــي مجــــــال العلــــــوم   : هدف المقرر -٢
  . اإلنسانیة واالجتماعیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحــدد الطالــب المــدارس الفكریــة المختلفــة فــي علــم . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  . منهااألخالق ومدي أهمیة كالً 
أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطـــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

    .القیم األخالقیةمجاالت الحدیثة في 
أن ُیمیز الطالب بین الظواهر والمؤثرات المختلفة فـي . ٣. أ

مجـــــال علـــــم األخـــــالق والتـــــي أدت لظهـــــور األخـــــالق غیـــــر 
  الفاضلة

أن ُیفــــــسر الطالــــــب العالقــــــة بــــــین األخــــــالق والعلــــــوم . ٤. أ
  .إلنسانیة مدي التأثر والتأثیرا
 . أن ُیحول الطالب القیم األخالقیة إلي واقع ملموس .٦. أ

أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .التفكیر وطرق االستدالل 

ــــة . ٢. ب ــــب بتــــشخیص المــــشكالت األخالقی أن یتنبــــأ الطال
  .واقتراح حلول مختلفة 

أن یــستخدم الطالـــب التفكیــر الناقـــد فــي مجـــال القـــیم . ٣ .ب
  .األخالقیة 

أن ینـــتج الطالـــب أســـئلة فـــي القـــیم األخالقیـــة تكـــون . ٤. ب
 .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 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
 وجمعهـا  أن ُیعید الطالـب بنـاء األفكـار األخالقیـة.١. ١. ج

   الحدیثةتوتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلوما
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
 أن یبـــــرمج الطالـــــب نفـــــسه علـــــي المـــــشاركة فـــــي .١. ٢. ج

  .مناقشة وتكوین رأي حول القضایا األخالقیة المعاصرة 
 أن ُینظم الطالب علـي كیفیـة  اسـتخدام المنـاهج . ٢. ٢. ج

  .ه الفلسفیة في مجال عمل
 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج

 .استنباط القضایا الخاصة بالمهنة التي یعمل بها 
 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 یفاضل الطالب بین المشكالت الفلسفیة في الفكـر .٥. د

 .اإلسالمي وحل هذه المشكالت 
   علم األخالق وأهمیته-١  : محتوي المقرر -٤

   أسس األخالق-٢
  . من األخالق الفاضلة -٣
  .من األخالق غیر الفاضلة  -٤
   بین فلسفة األخالق وعلم األخالق-٥
  نسبیة األخالق بین القیمة المطلقة وال-٦
   النظریات التسبیة والذاتیة والطبیعیة  للمعیار األخالقي-٧

  محاضرات . ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   بحث علمي .٢. ٥
  قاعة بحث .٣. 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
  االمتحان الشفوي . ١. أ. ٧:       األسالیب المستخدمة -أ

  االمتحان التحریري .٢. أ .٧
  األسبوع السابع . ١.ب . ٧:                    التوقیت -ب

 األسبوع الخامس عشر . ٢.ب . ٧
    %٢٥. ١. ج . ٧ :    توزیع الدرجات -. 

   %٧٥. ٢.ج . ٧
 . درجة ١٠٠ :المجموع 

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

األخـالق فـي اإلسـالم بـین النظریـة :  محفوظ علي عـزام -١ :                   كتب ملزمة -ب
   . ١٩٨٦: ، دار الهدایة ١والتطبیق ،ط

: ألخالقیـة بـین الفلـسفة والعلـمالقـیم ا:  فایزة أنـور شـكري -٢
  ٢٠١٠. . ع.م.دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، ج

 = الخیـــــر والـــــشر فـــــى الفلـــــسفة اإلســـــالمیة: منـــــى أبـــــو زیـــــد  :   كتب مقترحة -. 
 ، لبنـــــان ، بیـــــروت المؤســـــسة الجامعیـــــة للدراســـــات والنـــــشر

 .م ١٩٩١
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد

 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي   م مصطفي إبراهیمإبراهی. د 
  میالد زكي غالي. د     عصام كمال المصري.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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢١  
  : اسم المقرر 
 فلسفة العلوم

   :المستوى/ الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -    عملي   ٩٠     نظري : عدد الوحدات الدراسیة  المنطق و فلسفة العلوم

 

إدراك الطالب للتفاعالت التي تمت بین العلـوم والفلـسفة فـي   : هدف المقرر -٢
ونـــشأة فلـــسفة العلـــوم الطبیعیـــة  الفكـــر القـــدیم والفكـــر الحـــدیث

ــــــسانیة ــــــصوریة واإلن هــــــم المــــــشكالت تعراض أ ، مــــــع اســــــوال
  . المرتبطة بفلسفة العلوم اإلنسانیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــرف الطالــب علــى النظریــات و اآلراء الفلــسفیة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

   .حول القضایا التى تم بحثها فى الفكر القدیم و الحدیث
رة و المرتبطــة  أن یعــرض الطالــب ألهــم القــضایا المــؤث. ٣. أ

   .بفلسفة العلوم الطبیعیة
أن یفــسر الطالــب العالقــة بــین فلــسفة العلــم و منــاهج . ٤. أ

   .البحث العلمى 
أن یتعرف الطالـب علـى الـصیغ البحثیـة المختلفـة فـى . ٥. أ

  .فلسفة العلم ، وأن یمیز بین أسالیب البحث الفلسفى 
مــــي أخالقیــــات البحــــث العلأن یتعــــرف الطالــــب علــــى  .٦. أ

  .فلسفة العلموالممارسة المهنیة في 
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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 یحلـــل الطالـــب القـــضایا المرتبطـــة بمفهـــوم العلـــم . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .اتباع المنهج العلمي في التفكیر وطرق االستدالل ب

أن یمــارس الطالــب التفكیـــر الناقــد فـــى عرضــه لنقـــد . ٣. ب
   . العلومفلسفة العلوم للمناهج التى تقوم علیها

أن یفرق الطالب بین العلم و فلسفة العلم مـن خـالل . ٤. ب
  .أسئلة البحث 

أن یــستدل الطالــب علــى التفــاعالت التــى تمــت بــین . ٥. ب
 .العلوم و الفلسفة بالتناول التاریخى للفكر منذ القدم 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
الكمیـة ( أن یعید الطالب جمـع البیانـات الواقعیـة . ٢ .١. ج

و التاریخیــة مــن المراجــع العلمیــة حــول الفلــسفة ) و الكیفیــة 
  .العلمیة و التمییز بینها وبین العلم 

  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
ــــــــب أن یطــــــــرح.١. ٢. ج ــــــــول  الطال ــــــــة لحل ــــــــصورات بدیل  ت

  .یةالمشكالت المرتبطة بفلسفة العلوم اإلنسان
اســتخدام المنــاهج الفلــسفیة فــي أن یعیــد الطالــب . ٢. ٢. ج

   .مناهج العلوم الطبیعیة و اإلنسانیةتطویر 
أن یوظــف الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــى  .٣. ٢. ج

  .استنباط القضایا الخاصة بفلسفة العلوم
أن یراجــــع الطالــــب آراء الفالســــفة حــــول قــــضایا . ٤. ٢. ج

 .في حل إشكالیة الجمود الفكري لمساهمة لفلسفة العلوم 
أن یقوم الطالب بعمل تقاریر بحثیة حـول أهـم قـضایا  .٣. د  : المهارات العامة -د

 .فلسفة العلوم اإلنسانیة 
  مفهوم العلم -١  : محتوي المقرر -٤

  الفرق بین العلم وفلسفة العلم -٢
  عالقة العلم بمناهج البحث العلمي -٣
  علمالتمییز بین العلم والال -٤
  التمییز بین الفكر القدیم والفكر الحدیث -٥
  فلسفة العلوم الطبیعیة -٦
  فلسفة العلوم الصوریة -٧
  فلسفة العلوم اإلنسانیة ومشكالتها -٨
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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

   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
   الشفوياالمتحان. ١. أ. ٧:                      األسالیب المستخدمة -أ

  التحریرياالمتحان. ٢. أ. ٧
  األسبوع السابع    .١. ب . ٧:                    التوقیت -ب

األسبوع الخامس عشر                           .   ٢. ب . ٧ 
  % ٢٥.    ١. ج . ٧ :    توزیع الدرجات -. 

  % ٧٥.   ٢. ج . ٧
 % ١٠٠: المجموع 

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

دخل إلـى فلـسفة العلـوم ، دار المعرفـة مـ:  محمد قاسم   -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .  ١٩٩٩.   . م. الجامعیة ، اإلسكندریة ، ج

فلـــسفة العلـــوم، دار قبـــاء للطباعـــة  :  بـــدوي عبـــد الفتـــاح -٢
    . ت. .    . م. :  القاهرةG والنشر والتوزیع 

 ترجمة أمین الشریف : الفیلسوف والعلم  : جون كیمیني .١ :   كتب مقترحة -. 
      ١٩٦٥  ، لبنان ،سسة الوطنیة ببیروت المؤ  
ترجمــــــة أمــــــین  : الفیلــــــسوف والعلــــــم  : صــــــالح قنــــــصوه .٢

       .١٩٦٥  ، لبنان ، المؤسسة الوطنیة ببیروت �الشریف
، دار الثقافـــــة للنـــــشر  فلـــــسفة العلـــــم :  صـــــالح قنـــــصوه .٣

     .١٩٨١    .م. :   القاهرة Gوالتوزیع
 ، ترجمـة فـؤاد زكریـا ومالمنطـق وفلـسفة العلـ  : بول موي .٤

     .١٩٧١.. م.، القاهرة ، ج، دار النهضة المصریة 
فلــــــسفة العلــــــم والعقالنیــــــة المعاصــــــرة،   :  ســــــالم یفــــــوت .٥

                .١٩٨٢  ، لبنان ،  بیروت °المؤسسة العربیة
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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

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

  :الدوریات العربیة . أ 
  عالم الفكر 

  :وریات األجنبیة الد. ب 
-Philosophy of science            
-British Journal for the philosophy of 
science  

 
    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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٢  
  :اسم المقرر 

  الفكر السیاسي الغربي
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  : التخصص 
  الفلسفة السیاسیة

  
  -     عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة

 

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

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
 نـــشأة أن ُیحـــدد الطالـــب أهـــم النظریـــات التـــي تناولـــت. ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

 وأهــــم أراء اوقــــضایاهالتهــــا اومج. الفكــــر الــــسیاسي الغربــــي 
  ة والمدارس الفكریة المختلف.المفكرین حولها 

أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ
  الحدیثة في أصول الفكر السیاسي عند مكیافیللي

أن ُیمیـــز الطالـــب بـــین الظـــواهر والعوامـــل المـــؤثرةفي . ٣. أ
  نظریة العقد اإلجتماعي عند فالسفةالعقد اإلجتماعي

  أن ُیحول الطالب القیم السیاسیة إلي واقع ملموس.٦. أ
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  :لمهارات الذهنیة  ا-ب

  .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبأ الطالب بتـشخیص المـشكالت الـسیاسیة فـي . ٢. ب

 .الفكر الغربي الحدیث 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 

  :مشتركة المهارات المهنیة ال. ١. ج
 أن ُیعید الطالب بناء األفكار السیاسیة في الفكـر .١. ١. ج

وجمعهـــا وتحلیلهـــا باســـتخدام تكنولوجیـــا .  الـــسیاسي الغربـــي 
   الحدیثةتالمعلوما

  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
ـــي مناقـــشة وتكـــوین .١. ٢. ج  أن یبـــرمج الطالـــب نفـــسه عل

  .ساحة رأي حول القضایا السیاسیة المطروحة علي ال
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

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

  .المشكالت
  الحدیثةسیاسیة نشأة الفلسفة ال -١  : محتوي المقرر -٤

  أصول الفكر السیاسي عند میكافیللي -٢
  م نظریات العقد االجتماعي عند هوبز ولوك ورسو وبنتا -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

  :قویم الطالب  ت-٧
 االمتحان التحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر :                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
s\o i  فلسفة السیاسة عند األلمـان : محمد عبد المعز نصر:                         مذكرات  -أ

 ١٩٨٢ ، لبنان ،، بیروت النهضة العربیة
حقــوق اإلنــسان المعاصــر بــین الخطــاب  : مــصطفي النــشار :                   كتب ملزمة -ب

= النظــري والواقــع العملــي، الــدار المــصریة الــسعودیة، القــاهرة
  .٢٠٠٥ w w.م.ج

اإلســــالم وحقــــوق اإلنــــسان، عــــالم : محمــــد عمــــارة . د . -١ :   حةكتب مقتر  - .
  .١٩٨٥المعرفة بالكویت، 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٣  
  :اسم المقرر 

الفلسفة اإلسالمیة 
 والنصوص

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -ي       عمل٨٤     نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة اإلسالمیة

 

اســــتیعاب المفــــاهیم األساســــیة والمــــدارس : الهــــدف العــــام . أ  : هدف المقرر -٢
  .ة المختلفة في الفلسفة اإلسالمیة الفكری

أن یتعـــــر ف الطالـــــب علـــــي أهـــــم : األهـــــداف الجزئیـــــة . ب
  .سمات هذه المدارس 

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

  .مجال التصوف اإلسالمي 
أن یلخـــــص الطالـــــب التطـــــورات العلمیـــــة فـــــي منـــــاهج  . ٢. أ

  الفالسفة 
أن یـــشرح الطالـــب الظـــواهر والمـــؤثرات المختلفـــة فـــى . ٣. أ

 .مجال الفلسفة اإلسالمیة وأطوار التصوف اإلسالمي 
المـشكالت أن یحدد الطالب . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .ویقترح حلول مختلفة لها 
أن یجـــرب الطالـــب طـــرح أســـئلة بحثیـــة ومناقـــشتها . . ٤. ب

 .مع زمالئه 
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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
ــــب شــــبكة معلوماتیــــة بإســــتخدام . ١. ١. ج أن یــــصمم الطال

  تكنولوجیا المعلومات الحدیثة
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢.   ج

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

أن یفتــرض الطالــب العدیــد مــن الحلــول إلشــكالیة . ٤. ٢. ج
 الجمود الفكري

أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة . ٢. د  : المهارات العامة -د
  .فریق ال
أن یــــدعم الطالــــب مــــن قدراتــــه فــــي تعاملــــه باللغــــات  . ٤. د

 .األجنبیة تحدثًا وكتابة 
  منهج الفالسفة -١  : محتوي المقرر -٤

  العالم  -٢
  نشأة التصوف وأبرز أطواره  -٣
  للعالم اإلسالمي كیف إنتقلت الفلسفة الیونانیة-٤
  :من فالسفة المشرق -٥

  الفارابي
 :من فالسفة المغرب  -٦

  ابن باجة
  ابن طفیل

   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
 اإلمتحان التحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 ألسبوع الخامس عشر ا :                    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
فالســفة اإلســالم بــین التــأثیر والتــأثر ، : حیــاة محمــد إبــراهیم :                         مذكرات  -أ

  .١٩٩٦مكتبة الفالوجة ، دمنهور ، 
فالســفة اإلســالم والــصوفیة وموقــف : عبــد الفتــاح أحمــد فــؤاد  :                   كتب ملزمة -ب

 ،دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة والنــشر ، ١أهــل الــسنة مــنهم ،ط
 Ã ê٢٠٠٦ .م.اإلسكندریة ، ج

?G- مناهج البحث عند مفكري اإلسالم : علي سامي النشار  -١ :   كتب مقترحة
   .١٩٤٧العربي ، ، دار الفكر 

الموســـوعة الفلـــسفیة المختـــصرة ، : زكــي نجبـــي محمـــود  -٢
  .١٩٦٣. . ع.م.مكتبة اإلنجلو ، القاهرة ، ج

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    حیاة محمد إبراهیم. د
  كى غالي میالد ز .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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٤  
  : اسم المقرر 

 مشكالت فلسفیة
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  : التخصص 
  -   عملي   ٥٦    ظرين : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة العامة

 

 الطالـــب علـــي المفـــاهیم األساســـیة تعـــرف: الهـــدف العـــام . أ  : هدف المقرر -٢
  .والنظریات الفلسفیة للقضایا الفكریة العالمیة  

 اســــتیعاب مــــدي تــــأثیر المــــشكالت :األهــــداف الجزئیــــة . ب
  .العالمیة علي الشرق األوسط 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیعــرف الطالــب النظریــات والمــدارس الفكریــة التــي . ١. أ  :ت والمفاهیم  المعلوما-أ

  تناولت بعض المشكالت الفلسفیة كمشكلة الكثافة السكانیة
أن یــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

  .الحدیثة لتأثیر العولمة علي دول العالم الثالث 
ؤثرات المختلفة فـي أن ُیمیز الطالب بین الظواهر والم. ٣. أ

  .الفكر اإلسالمي بین الحداثة وما بعد الحداثة 
أن ُیفــــسر الطالــــب العالقــــة بــــین المــــشكالت الفلــــسفیة . ٤. أ

 .والعلوم اإلنسانیة 
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  التفكیر وطرق االستدالل
شخیص المشكالت واقتراح حلـول أن یتنبأ الطالب بت. ٢. ب

  .مختلفة 
أن یـــستخدم الطالـــب التفكیـــر الناقـــد فـــي تعاملـــه مـــع . ٣. ب

  .المشكالت العالمیة والمحلیة علي حد سواء 
 .أن ینتج الطالب أسئلة تكون فیما بعد 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 

  
  
  
  
  

  

  :ركة المهارات المهنیة المشت. ١. ج
 أن ُیعیـــــــد الطالـــــــب جمـــــــع وتحلیـــــــل المـــــــشكالت .١. ١. ج

الفلــسفیة واســتخدام المعلومــات المختلفــة باســتخدام تكنولوجیــا 
  .المعلومات الحدیثة 

أن ُیخطط الطالب لجمع البیانات الواقعیة وٕاعداد . ٢. ١. ج
  .تقاریر عنها 

  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
ـــب نفـــس.١. ٢. ج ه للمـــشاركة فـــي مناقـــشة  أن یبـــرمج الطال

  .وتكوین رأي حول القضایا التي تناولها فالسفة اإلسالم
 أن ُینظم الطالب علـي كیفیـة  اسـتخدام المنـاهج . ٢. ٢. ج

  .الفلسفیة في تحلیله للقضایا والمشكالت العالمیة 
 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج

  .لتي یعمل بها استنباط القضایا الخاصة بالمهنة ا
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  : المهارات العامة -د

  .الفریق 
 أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة .٣. د

  .مكتوبة أو شفاهَة 
ان یـــدعم الطالـــب قدراتـــه علـــي التعامـــل باللغـــات علـــي . ٤.د

 .األقل لغة أجنبیة واحدة تحدثًا وكتابة 
  لیس دفاعًا عن الفلسفة -١  : محتوي المقرر -٤

  مشكلة الكثافة السكانیة وآثارها علي الفرد والدولة  -٢
  القیم وأهمیتها في حیاة اإلنسان -٣
   اإلسالميالحداثة وما بعد الحداثة في الفكر -٤
  مشكلة اإلدمان والمخدرات  -٥
  العلمانیة جذورها أهدافها مساوئها -٦

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  االمتحان الشفوي . ١. أ . ٧:                     خدمة  األسالیب المست-أ

  االمتحان التحریري .٢. أ. ٧
  األسبوع السابع . ١. ب. ٧:                    التوقیت -ب

 األسبوع الخامس عشر . ٢. ب . ٧
   %٢٥. ١. ج . ٧ :    توزیع الدرجات -. 

   %٧٥. ٢. ج . ٧
 % ١٠٠ :المجموع 

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

: نماذج مـن المـشكالت الفلـسفیة: یل فضل اهللا محمد إسماع :                   كتب ملزمة -ب
  .٢٠٠٤مكتبة بستان المعرفة ، 

مـا بعـد العولمـة  دار  Gضد العولمـة : مصطفي النشار - ١ :   كتب مقترحة - .
 . ع.م.     بالقاهرة éالقباء

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  ال یوجد   الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     فضل اهللا محمد إسماعیل. د .أ
   میالد زكي غالي.د     عصام كمال المصري.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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٥  
  :اسم المقرر 

 المنطق الریاضي
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -   عملي   ٨٤   نظري : عدد الوحدات الدراسیة  المنطق و فلسفة العلوم

 

التفكیـــر   الب بـــأهم التطـــورات المعاصـــرة لمبـــادئتزویـــد الطـــ  : هدف المقرر -٢
المنطـــق الحـــدیث   مـــن خـــالل دراســـة موضـــوعاتGالمنطقـــي

 ، و أیــضًا التعــرف للمنطــق القــدیم وأهــم االنتقــادات الموجهــة
على طرق االستدالل لدى المناطقة المحدثین ووسائل التیقن 

   .منها
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یتعــرف الطالــب علــى النظریــات والمــدارس الفكریــة . ١. أ  :یم  المعلومات والمفاه-أ

  .فى المنطق الریاضى 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى أهـــم االتجاهـــات الحدیثـــة و . ٢. أ

 .    المنطقى  التطورات المعاصرة لمبادئ التفكیر 
  .أن یذكر الطالب نظریات المنطق الریاضى. ٣. أ
یاضـــى بـــالعلوم أن یفـــسر الطالـــب عالقـــة المنطـــق الر . ٤. أ

  .األخرى سواء كانت طبیعیة أو ریاضیة
ـــــــة فـــــــى المنطـــــــق . ٥. أ ـــــــصیغ البحثی ـــــــب ال أن یحـــــــدد الطال

  .الریاضى 
 أخالقیـــــــــات البحـــــــــث العلمـــــــــي یـــــــــستنتج الطالـــــــــبأن . ٦. أ

 .فى المنطق الریاضىوالممارسة المهنیة 
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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

بیـــــق أن یـــــستخدم الطالـــــب المـــــنهج العلمـــــى فـــــى تط. ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
) حــــساب القــــضایا ، دوال القــــضایا ، العالقــــات ( نظریــــات 

  .على قضایا مماثلة 
ــــــــشخیص . ٢. ب ــــــــستخدم المنطــــــــق الریاضــــــــى فــــــــى ت أن ی

  .المشكالت و ایجاد حلول مختلفة لها 
أن یمارس الطالب طرح األسئلة البحثیة فى المنطق . ٤. ب

   .الریاضى
أن یمـــایز الطالـــب بـــین المراحـــل التـــى مـــر بهـــا . ٥. ب

  .ظهور المنطق الریاضى
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
جمـع وتحلیـل المعلومـات أن یعیـد الطالـب تنظـیم . ١. ١. ج

ــــــــة ــــــــا المعلومــــــــات الحدیث   و المختلفــــــــة باســــــــتخدام تكنولوجی
ــــــة  فــــــى المنطــــــق  ــــــات العالمی ــــــى قواعــــــد البیان االطــــــالع عل

  .الریاضى 
  : المهارات المهنیة الخاصة .٢. ج
أن ینـــشئ الطالـــب مقارنـــة بـــین نقـــاط التـــشابه و . ٣. ٢. ج

االخــتالف بــین المنطــق القــدیم و الحــدیث باســتخدام المنطــق 
  .السلیم 

أن یوظف نظریات المنطق الریاضى لتساهم فى . ٤. ٢. ج
   .حل إشكالیة الجمود الفكرى فى العلوم الریاضیاتیة

ــــــة . ١. د  : المهارات العامة -د ــــــب باســــــتخدام الوســــــائط التكنولوجی أن یقــــــوم الطال
الحدیثــة فــى التواصــل و االطــالع علــى كــل جدیــد فــى مجــال 

   .المنطق الریاضى
أن یقوم الطالب بالمشاركة الجماعیة فى حـل المـسائل .٢. د

المنطقیة و بیان جوانب الصواب و الخطـأ فـى االسـتدالالت 
 .المنطقیة 
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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

التطــــورات المعاصــــرة لمبــــادئ التفكیــــر المنطقــــي ونــــشأة  -١  :مقرر  محتوي ال-٤
  المنطق الحدیث

  أسباب التطورات المعاصرة لمبادئ التفكیر المنطقي -٢
 )منطق أرسطو(االنتقادات الموجهة للمنطق القدیم  -٣
 المنطق الحدیث، ماهیته وخصائصه -٤
 موضوعات المنطق الحدیث -٥
 حساب القضایا -٦
  القضایاحساب دوال -٧
 حساب الفئات -٨
  حساب العالقات -٩

   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
   الشفويالمتحانا ١. أ. ٧:                      األسالیب المستخدمة -أ

  التحریرياالمتحان. ٢. أ. ٧
  األسبوع السابع . ١.ب . ٧:                    التوقیت -ب

األسبوع الخامس عشر                                     . ٢. ب . ٧  
  % ٢٥. ١.  ج . ٧ :    توزیع الدرجات -. 

  % ٧٥.  ٢.ج . ٧
 % ١٠٠: المجموع 
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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

 المنطـــــق الرمـــــزي، دار قبـــــاء للطباعـــــة : محمـــــد مهـــــران. ١ :                   كتب ملزمة -ب
   .w w٢٠٠٣.م.ج.  القاهرة. والنشر والتوزیع 

نـــــشأته وتطـــــوره، دار Gق الرمزي المنطـــــ: محمـــــود زیـــــدان. ٢
 .ت.   W.م. W êسكندریةلدنیا الطباعة و النشر ،اإلالوفاء 

ÏG- م١٩٧٠ أسس المنطق الرمزي، القاهرة  :عزمى إسالم. ١ :   كتب مقترحة  
أسس المنطق الریاضى، مكتبة النهضة : سهام النویهى . ٢

  .م١٩٨٧العربیة، 
-Cope, Irving: Symbolic Logic, Macmillan 
Com, New York.  
-Pollock, J: An Introduction to Symbolic 
Logic, Holt Rinehart and Winston Inc. New 
York.  

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

Journal of symbolic logic   
Bulletin of symbolic logic              

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    مهحسام محمد السعید رحو . 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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٦  
  :اسم المقرر 

 الفلسفة الحدیثة والنصوص
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -   عملي     ٨٤  نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة الحدیثة

 

اإللمام بكافة األنساق الفلسفیة الحدیثة  وخاصة أهم أقطابها   : هدف المقرر -٢
  .المذهب العقلي والتجریبي وسمات كل مذهب 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
 الطالب أهم النطریات الفلسفیة الحدیثـة وأهـم أن یحدد. ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  ممثلیها ومدي اإلختالف واإلتفاق بینهم
أن یتعـــرف الطالـــب علـــي أهـــم التطـــورات العلمیـــة فـــي . ٢. أ

ـــذ العـــصور الوســـطي حتـــي بـــزوغ عـــصر  ـــسفي من الفكـــر الفل
  .النهضة 

أن یـشرح الطالــب أهــم الــضواهر والعوامــل المــؤثرة فــي . ٣. أ
ـــوك تـــشكیل الفلـــسفة العقل ـــة عنـــد ل ـــة عنـــد دیكـــارت والتجریبی ی

 وسمات كل فلسفة
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

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

  .واقتراح حلول مختلفة 
جـال الفلـسفة أن یستخدم الطالب التفكیر الناقد فـي م. ٣. ب

  .الحدیثة
أن ینـــتج الطالـــب أســـئلة فـــي الفلـــسفة الحدیثـــة تكـــون . ٤. ب

 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 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
 أن ُیعیــد الطالــب بنــاء األفكــار الفلــسفیة وجمعهــا .١. ١. ج

   الحدیثةتماوتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلو 
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
 أن یبـــــرمج الطالـــــب نفـــــسه علـــــي المـــــشاركة فـــــي .١. ٢. ج

  .مناقشة وتكوین رأي حول القضایا االفلسفیةالمعاصرة 
أن ُیــنظم الطالــب علــي كیفیــة  اســتخدام المنــاهج . ٢. ٢. ج

  .الفلسفیة في مجال عمله 
الــسلیم فــي  أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق .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  : المهارات العامة -د

  .الفریق 
ر ســواء بــصورة  أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــا.٣. د

  .مكتوبة أو شفاهَة 
 أن یفاضـــــل الطالـــــب بـــــین المـــــشكالت الفلـــــسفیة فـــــي .٥. د

 .الفلسفة الحدیثة وحل هذه المشكالت 
  الفلسفة في العصور الوسطي -١  : محتوي المقرر -٤

  بزوغ عصر النهضة -٢
  دیكارت -٣
  بسكال -٤
  لیبنتز -٥
  لوك -٦
  هیوم -٧
  ة كانطالنقد و الترانسندنتال في فلسف -٨
  لمكان و الزمن صور قبلیة وهما حدسان ا-٩

  التصورات القبلیة و المباديء  -١٠
  كانط و التجریبیة االنجلیزیة -١١
  واقعیة العالم الخارجي -١٢
  الجدل الترانسندنتالي -١٣
  هل یمكن أن تصیر المیتافیزیقا علما؟ -١٤
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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

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   ة بحثقاع. ١. ٥
   عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 
  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  اإلمتحان الشفوي. ١. أ . ٧:                      األسالیب المستخدمة -أ

 اإلمتحان التحریري           . ٢. أ . ٧
  األسبوع السابع. ١. ب . ٧:                    التوقیت -ب

 األسبوع الخامس عشر. ٢. ب . ٧
   %٢٥. ١. ج . ٧ :    توزیع الدرجات -. 

   %٧٥. ٢. ج . ٧
  %١٠٠:  المجموع 

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

ــــــراهیم . ١ :                  كتب ملزمة -ب ــــــراهیم مــــــصطفي إب ــــــة ؛ مــــــن : إب ــــــسفة الحدیث الفل
دیكــارت الــي هیــوم ، دار المعرفــة الجامعیــة ، اإلســكندریة ، 

   .٢٠٠٨. . ع.م.ج
كـــانط و فلـــسفته النظریـــة ،دار : محمـــود فهمـــي زیـــدان .  ٢

. . ع.م.الوفـــــاء لـــــدنیا الطباعـــــة والنـــــشر ، اإلســـــكندریة ، ج
٢٠٠٦. 

 oll c ٢رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة ، ط: ین عثمان أم :   كتب مقترحة -. 
 .١٩٧٥. . ع.م.الثقافة ، الفقاهرة ، ج

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
 ال یوجد  الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    إبراهیم مصطفي إبراهیم. د
  میالد زكي غالي. د    مني محمود عثمان. د

  



 
 
 

     
   

  

    
=========================================================  

===========================================================================                
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:                                           ت البحیرة – دمنھور –الجمھوریة /  ش–مجمع الكلیات          

com.DamanhourArts@info:mail-E                                       com.DamanhourArts.www: website
                                           

  :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

  راسيتوصیف مقرر د
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٧  
  :اسم المقرر 

نصوص فلسفیة بلغة 
 أوروبیة

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -   عملي     ٥٦ نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

 اســــــــتیعاب الطالـــــــب أهــــــــم المفــــــــاهیم أن:الهـــــــدف العــــــــام . أ  : هدف المقرر -٢
   .والنظریات الفلسفیة في الفلسفة األوروبیة

ـــة -ب ـــة التعامـــل مـــع  : األهـــداف الجزئی ـــي كیفی التعـــرف عل
   .النصوص األوروبیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أهــــم النظریــــات والمفــــاهیم أن یتعــــرف الطالــــب علــــي . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
األساســیة ومــا بالفلــسفة األوروبیــة مــن مــصطلحات كــالوجود 

  .والفوضویة والمعرفة والوحدانیة 
أن یــــستنتج الطالـــــب التطـــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

فهم القواعد الـصحیحة للقـراءة والترجمـة مجاالت الحدیثة في 
.  
ختلفـــة التـــي أن یحـــدد الطالـــب الظـــواهر والمـــؤثرات الم. ٣. أ

   .تساهم في عملیة ترجمة النصوص األوروبیة
ــــسفیة . ٤. أ أن ُیفــــسر الطالــــب العالقــــة بــــین النــــصوص الفل

 .والعلوم اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر
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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 ُیجرب الطالـب كیفیـة إتبـاع المـنهج التحلیلـي فـي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .التعامل مع النص األوروبي 

أن یتنبـــــأ الطالـــــب بتـــــشخیص المـــــشكالت المتعلقـــــة . ٢. ب
   .بعملیة الترجمة واقتراح حلول مختلفة

أن یـــــستخدم الطالــــــب التفكیــــــر الناقـــــد فــــــي ترجمتــــــه . ٣. ب
   .وتعلیقه علي النص الفلسفي األوروبي

أن ینــتج الطالــب أســئلة عــن كیفیــة صــیاغة الترجمــة . ٤. ب
 .تكون فیما بعد أسئلة بحثیة 

هنیـــــــــــــــــة  المهـــــــــــــــــارات الم-ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
 أن ُیعیــــد الطالــــب بنـــــاء األفكــــار المترجمــــة إلـــــي .١. ١. ج

 تالعربیــــة وجمعهــــا وتحلیلهــــا باســــتخدام تكنولوجیــــا المعلومــــا
   .الحدیثة

أن ُیخطـــــط الطالـــــب لجمـــــع المعلومـــــات الكمیـــــة . ٢. ١. ج
وٕاعـداد تقـاریر والكیفیة في نصوص فالسفة الغـرب وتحلیلهـا 

   .عنها
  :المهارات المهنیة الخاصة. ٢. ج
 أن یبــرمج الطالــب نفــسه علــي كیفیــة  اســتخدام . ٢. ٢. ج

  .المناهج الفلسفیة في مجال الترجمة
 أن یفتــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي .٣. ٢. ج

  .استنباط األفكار الفلسفیة للنصوص المترجمة
اره مــن أجــل المــساهمة فــي أن ُیعــدل الطالــب أفكــ. 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 شفاهةَ 
 أن یفاضــــل الطالــــب بــــین المــــشكالت الفلــــسفیة عنــــد .٥. د

  .سفة في الغرب وحل هذه المشكالتالفال
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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

  مصطلح الوجود -١  : محتوي المقرر -٤
  مصطلح المعرفة -٢
  مصطلح الواحدیة  -٣
  مصطلح الفوضویة -٤

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :ودة المحد

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري   .٢. أ .٧:                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الخامس عشر . ٢. ب  .٧:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -. 
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  ال یوجد                  :       مذكرات  -أ

 John liewlyn :the republic of plato-richard :                   كتب ملزمة -ب
clayand company-london  

 sayyed hossein : science and civilisation :   كتب مقترحة -  
harvard`university – united kingdom   

یات علمیة أو نشرات دور  -د
  الخ... 

  ال یوجد
 

 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     إبراهیم مصطفي إبراهیم.د 
   میالد زكي غالي.د      عصام كمال المصري.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 

PH٠٣١١٥١٣٠٢٨  
  :اسم المقرر 

  مادة االنتساب
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -    عملي   ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

 أن یـــستوعب الطالـــب بعـــض المفـــاهیم و :الهـــدف العـــام . أ  : هدف المقرر -٢
حــــصیل المعلومــــات مــــن النظریــــات الفلــــسفیة ویــــتمكن مــــن ت

  .مصادر معرفیة متنوعة
ـــة . ب ـــب بعـــض مـــذاهب  :األهـــداف الجزئی أن یـــدرس الطال

   .عالقة النفس بالجسم
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
   .أن یحددالطالب بعض النظریات الفلسفیة. ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .یةأن یتتبع الطالب تطور  بعض االتجاهات الفلسف. ٢. أ
  .أن یعین الطالب بعض الظواهر الفلسفیة . ٣. أ
  .بعض المناهج الفلسفيأن یفهم الطالب  . ٤. أ

أن یحكم الطالب بین القـضایا الـصحیحة و االخـري . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .الفاسدة عن المذاهب التي یدرسها

   . أن یمیز الطالب بین المذاهب الفلسفیة. ٢. ب
  .الطالب بعض الحجج الفلسفیةأن یلخص . ٣. 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 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
ـــــــب المعلومـــــــات ویحللهـــــــا باســـــــتخدام ١. ١. ج  أن یجمـــــــع الطال

  .  االنترنت
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
   .ة أن یناقش الطالب بعض القضایا الفكریة الفلسفی.١. ٢. ج
ـــــــستخدم . ٢. ٢. ج ـــــــي حـــــــل  أن ی ـــــــسلیم ف ـــــــب المنطـــــــق ال الطال

   .المشكالت
   . أن یتمكن الطالب من تطبیق المناهج الفلسفیة.٣. ٢. ج

ـــــي االطـــــالع و . ١. د  : المهارات العامة -د ـــــات الحاســـــوب ف ـــــستخدام امكان أن  ی
   .البحث عن المعلومات

  .أن یعمل الطالب في فریق بحثي.٢. د
  الحیاة النفسیة و طبیعتها -١   : محتوي المقرر-٤

  النفس و الجوهر -٢
  وحدة النفس -٣
  العالقة بین النفس و الجسم -٤

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   قاعة بحث. ٢. ٥
   عمل أبحاث.٣. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  االمتحان التحریري:                     األسالیب المستخدمة  -أ

 االسبوع 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 یو :                         مذكرات  -أ

فــي الــنفس و الجـــسد بحــث فـــي : محمــود فهمــي زیـــدان  -١ :                   كتب ملزمة -ب
: ر الجامعات المصریة ، االسـكندریةدا الفلسفة المعاصرة  ،

   .�١٩٧٧ L.م.ج
 ال یوجد :   كتب مقترحة -: 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     محمود عثمانمني. د
   میالد زكي غالي.د    

 


