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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  ثانیةمقررات الفرقة ال
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١١  
  :اسم المقرر 

الفلسفة األوروبیة في العصر 
 الوسیط

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :صص التخ
  -    عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة   العصور الوسطيفلسفة

 

ــــة و : الهــــدف العــــام . أ  : هدف المقرر -٢ ــــسفیة األوربی اســــتیعاب المفــــاهیم الفل
 .مدي تأثیرها و اصالتها في الفكر األوربي المسیحي 

تعـــرف الطالـــب علـــي بعـــض النقـــاط :األهـــداف الجزئیـــة . ب
هللا و النفس و الخیر و الشر خاصة عنـد الهامة مثل وجود ا

 .أوغسطین و توما األكویني
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ـــسفیة المختلفـــة .١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ ـــي النظریـــات الفل أن یتعـــرف الطالـــب عل

  .فیما یخص حجج كلیمان من تعدد اآللهة 
یة أن یحدد الطالـب التطـورات العلمیـة المختلفـة فـي قـض.٢.أ

  . رؤیة اهللا عند أوغسطین وتوما اإلكویني
أن یلخص الطالب الظواهر والعوامل المؤثرة في تشكیل .٣.أ

  .نظریة اللوغوس والتجسد 
یتعرف الطالب علي المناهج الفلسفیة المختلفة في تتبـع .٥.أ

  صفات اهللا السلبیة والثبوتیة  
اع المـــنهج العلمـــى فـــى أن یجـــرب الطالـــب كیفیـــة اتبـــ. ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

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

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

  النظریات 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :ت المهنیة المشتركة المهارا. ١.ج
أن یعیــد الطالــب بنــاء األفكــار الفلــسفیة و جمعهــا و .١.١.ج

  .تحلیلها باستخدام المعلومات الحدیثة
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢.ج

ــــــرمج الطالــــــب نفــــــسه علــــــي المــــــشاركة فــــــي .١. ٢ج  أن یب
   .المناقشة و تكوین رأي حر

هج فـي ة اسـتخدام المنـاأن یتدرب الطالب علي كیفیـ.٢.٢.ج
  .مجال تخصصه 

أن یــــستخدم الطالــــب المنطــــق الــــسلیم فــــي اســــتنباط .٣. ٢ج
    .القضایا الخاصة بمهنته

 مـــن أجـــل المـــساهمة فـــي أن یعـــدل الطالـــب أفكـــاره.٤ . ٢ج
  .حل المشكالت 

  .أن یكتسب الطالب القدرة علي التفكیر الناقد.٢.د  : المهارات العامة -د
فكــار ســواء مكتوبــة أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األ. ٣.د

  .أو شفاهة 
أن یناقش الطالب المشكالت الفلسفیة المختلفـة وطـرق . ٥.د

  .حلها بكفاءة 
   رؤیة اهللا عند القدیس اوغسطین-١  : محتوي المقرر -٤

   معرفة اهللا-٢
   اللوغوس و التجسد-٣
   حجج كلیمان من تعدد اآللهة-٤
 الثبوتیة  صفات اهللا السلبیة و-٥

   المحاضرة.١. ٥  :لیم والتعلم  أسالیب التع-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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

  الخامس عشراألسبوع:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد :                         مذكرات  -أ

روح الفلــسفة فــي العــصر الوســیط ، ترجمــة : إتیــان جیلــسون  :                   كتب ملزمة -ب
ـــاح ، ـــاهرة ، وتعلیـــق إمـــام عبـــد الفت  مكتبـــة ســـعید رأفـــت ، الق

١٩٧٢.  
 ال یوجد  :   كتب مقترحة - .
دوریات علمیة أو نشرات  -د

 ال یوجد   الخ... 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٢  
  :اسم المقرر 

 المنطق االستقرائي
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  -   عملي   ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسیة   المنطق وفلسفة العلوم

 

ــــصورات :   المقــــررالهــــدف العــــام مــــن. أ   : هدف المقرر -٢ إدراك الطــــالب لت
الفالسفة القدماء والمحدثین و المعاصـرین للمـنهج المـستخدم 

    .في العلوم الطبیعیة 
  :األهداف الجزئیة . ب
  . أن یفسر الطالب عالقة االستقراء بالمنهج العلمى . ١
   .أن یحدد الطالب أسس االستقراء و مشكلة اال ستقراء. ٢
بعـض فالسـفة العلـم المعاصـرین أن یتعرف علـى موقـف . ٣

 .من االستقراء 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ــــى تــــصور الفالســــفة القــــدماء . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ أن یتعــــرف الطالــــب عل

  . للمبادئ األساسیة التى یقوم علیها منهج اإلستقراء 
أن یذكر الطالب التطورات و االتجاهـات الحدیثـة فـى . ٢. أ

  .اإلستقراء منهج 
أن یفــسر الطالــب الظــواهر و المــؤثرات المختلفــة فــى . ٣. أ

                                                                           .المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقرائى
أن یعــرف المنطــق اإلســتقرائى و یحــدد عالقتــة بغیـــره . ٤. أ

 الطبیعیـة من العلوم ـ سواء كانت اإلنسانیة و اإلجتماعیة أو
       .لذى یمكنه من متابعة تخصصه ـ  بالقدر ا

أن یتعــرف الطالــب علــى الــصیغ البحثیــة الرئیــسة فــى . ٥. أ
و أدواتــه و أســـالیب المنطــق اإلســتقرائى ، و منـــاهج البحــث 

  .القیاس 
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن یحـدد الطالـب مــشكالت االسـتقراء باتبـاع المــنهج . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
      .كیر و طرق االستدالل العلمى فى التف

مناقــــــشته  أن یمـــــارس الطالــــــب التفكیــــــر الناقـــــد فــــــى. ٣. ب
 .لموقف الفالسفة من االستقراء 

أن یـــستنتج الطالــــب أهمیــــة اإلســــتقراء بطــــرح أســــئلة . ٤. ب
   .بحثیة

أن یفــــــرق الطالــــــب بــــــین االســــــتقراء عنــــــد الفالســــــفة . ٥. ب
ور المـنهج القدماء و المحـدثین بالتنـاول التـاریخى لنـشأة وتطـ

   .االستقرائى
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یراجـــع  الطالـــب أراء الفالســـفة حـــول مــــشكلة . ١. ٢. ج

  .االستقراء  الیجاد حلول لها 
أن یقتـــرح الطالـــب طـــرق منهجیـــة فلـــسفیة أخـــرى . ٢. ٢. ج

   .لتطویر االستقراء
أن یعیــــد الطالــــب اســــتخدام المنطــــق الــــسلیم فــــى . ٣. ٢. ج

   .استنباط القضایا التى تتعلق باالستقراء
ــــــة . ١. د  : المهارات العامة -د ــــــب باســــــتخدام الوســــــائط التكنولوجی أن یقــــــوم الطال

الحدیثــــــة فــــــى البحــــــث و االطــــــالع لتوضــــــیح العالقــــــة بــــــین 
  .االستقراء و المنهج العلمى 

أن ینتقد الطالب االتجاهـات المختلفـة حـول االسـتقراء . ٣. د
   . بكتابة التقاریرسواء بالحوار أو

   االستقراءمدخل إلي  - ١  : محتوي المقرر -٤
  عند أرسطواالستقراء - ٢
  التقلیدياالستقراء - ٣
 د فرنسیس بیكونن التقلیدي عاالستقراء - ٤
 االستقراء عند فالسفة العرب - ٥
 الحسن بن الهیثم - ٦
 جابر بن حیان - ٧
  التقلیدي عند جون ستیوارت ملاالستقراء - ٨
  التقلیديواالستقراءوم هی - ٩

 اإلستقراء و االحتمال المنهج العلمي المعاصر -١٠
 التحقیق التجریبي
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   المحاضرات ٥. ١  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  البحث العلمي . ٥. ٢
  قاعة بحث.  ٥. ٣

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
  

  : 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 
 %١٠٠  :المجموع

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

 االستقراء والمنهج العلمي ، مكتبـة :محمود فهمي زیدان -١ :                   كتب ملزمة -ب
   .١٩٦٦ : لبنان: بیروت :الجامعة العربیة 

بیعیـــة ، المنطـــق  فلـــسفة العلـــوم الط:مـــاهر عبـــد القـــادر -٢
 جمهوریة w اإلسكندریة :االستقرائي ، دار المعرفة الجامعیة 

  .م١٩٧٩  wمصر العربیة 
المنطق الوضعي، الجزء الثـاني، مكتبـة : زكي نجیب محمود :   كتب مقترحة - .

ـــــو المـــــصریة ـــــاهرة  ôاألنجل ـــــة ،  الق ـــــة مـــــصر العربی  جمهوری
  .م١٩٦٦

- Kneale, W: Probability and Induction, 
Clarendon Press, Oxford.   
- Joseph, H. W. B: An Introduction to Logic, 
Clarendon Press, Oxford. 
-Stebbing L.S, A Modern Introduction to 
logic, Methuen & C. Ltd, London. 
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

   :الدوریات األجنبیة
Journal of philosophical logic ( 1997 )   
- Journal of logic , language , and 
information ( 1994)   

  :مواقع اإلنترنت 
     :مواقع عربیة . أ 
 مواقع أجنبیة. 

   -  http:// perso.wanadoo.fr/minerua , 
Wednesday , 8 September 2010 , 1:00 
Am 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    مه حسام 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  وصیف مقرر دراسيت
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٣  
  :اسم المقرر 

 علم النفس اإلجتماعي
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  -    عملي   ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسیة  علم النفس

 

اســـــــتیعاب مختلـــــــف النظریـــــــات العلمیـــــــة فـــــــي علـــــــم الـــــــنفس   : هدف المقرر -٢
 .اإلجتماعي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ان یتعرف الطالـب علـي النظریـات العلمیـة فـي مجـال . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .اإلجتماعي من حیث تعریفه وأهمیته علم النفس 
أن یـــــشرح الطالـــــب التطـــــورات العلمیـــــة المختلفـــــة فـــــي . ٢. أ

  .مناهج البحث في علم النفس اإلجتماعي
ـــب أهمـــالظواهر والعوامـــل المـــؤثرة فـــي . ٣. أ أن یحـــدد الطال

   .عملیة التنشئة اإلجتماعیة
المــنهج العلمــي فــي أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

 .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبــــــأ الطالــــــب بتــــــشخیص المــــــشكالت النفــــــسیة . ٢. ب

  .واالجتماعیة واقتراح حلول مختلفة 
أن یـــستخدم الطالـــب التفكیـــر الناقـــد فـــي مجـــال علـــم . ٣. ب

  .النفس االجتماعي 
أن ینــتج الطالــب أســئلة فــي علــم الــنفس اإلجتمــاعي . ٤. ب

   .ئلة بحثیةتكون فیما بعد أس
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
 ن ُیعیــد الطالــب بنــاء األفكــار األخالقیــة وجمعهــا .١. ١. ج

   . الحدیثةتوتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلوما
أن ُیخطـــــط الطالـــــب لجمـــــع المعلومـــــات الكمیـــــة . ٢. ١. ج

نفس اإلجتمــاعي وتحلیلهــا وٕاعــداد تقــاریر والكیفیــة فــي علــم الــ
  .عنها

  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
 أن یبـــــرمج الطالـــــب نفـــــسه علـــــي المـــــشاركة فـــــي .١. ٢. ج

مناقــــشة وتكــــوین رأي حــــول القــــضایا االنفــــسیة واإلجتماعیــــة 
  .المعاصرة 

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

 أن یفتـــرض الطالـــب اســـتخدام المنطـــق الـــسلیم . .٣. ٢. ج
  في 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 في الفكـر .٥. د
  .اإلسالمي وحل هذه المشكالت 

  تعریف وأهمیة علم النفس  االجتماعي - ١  : محتوي المقرر -٤
  مناهج البحث في علم النفس االجتماعي - ٢
 ة االجتماعيالتنشئ - ٣

  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  البحث العلمي . ٢. ٥
  قاعة بحث. ٣. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 یوجدال
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

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

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

ـــــاس محمـــــود عـــــوض  :                   كتب ملزمة -ب ـــــنفس اإلجتمـــــاعي ، دار : عب ـــــم ال عل
  .١٩٩٣. . ع.م.لجامعیة ، اإلسكندریة ، جالمعرفة ا

علـم الـنفس اإلجتمـاعي ، دار الفكـر : فؤاد البهي الـسید  -١ :   كتب مقترحة - .
  ١٩٦٠:   .م.العربي ، القاهرة ، ج

دراسات في علم الـنفس المهنـي : عباس محمود عوض  -٢
 .. ع.م.، الهیئة المصریة ، القاهرة ، ج

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

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    .فضل اهللا محمد إسماعی. 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٤  
  :اسم المقرر 
 األخالق

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  -    عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  األخالق فلسفة

 

مفــــــاهیم األخالقیـــــة فــــــي مجــــــال العلــــــوم تعریـــــف الطالــــــب بال  : هدف المقرر -٢
 .اإلنسانیة واالجتماعیة 

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

  .األخالق ومدي أهمیة كًال منها
أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

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

األخـــــالق والتـــــي أدت لظهـــــور األخـــــالق غیـــــر مجـــــال علـــــم 
  الفاضلة

أن ُیفــــــسر الطالــــــب العالقــــــة بــــــین األخــــــالق والعلــــــوم . ٤. أ
  .اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر

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

  .تفكیر وطرق االستدالل ال
ــــة . ٢. ب أن یتنبــــأ الطالــــب بتــــشخیص المــــشكالت األخالقی

  .واقتراح حلول مختلفة 
أن یــستخدم الطالــب التفكیـــر الناقــد فـــي مجــال 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :بالمقرر الخاصة 

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

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

  .خالقیة المعاصرة مناقشة وتكوین رأي حول القضایا األ
 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

  .جمود الفكري واألخالقي حل إشكالیة ال
 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
 تعریف األخالق -٤
 الحریة والجبریة بین المتكلمین -٥
 قضیة السعادة في إطار الفكر اإلسالمي     -٦

  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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
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:                    التوقیت -ب

 امس عشر األسبوع الخ. ٢. ب
    %٢٥. ١. ج :    توزیع الدرجات -. 

   %٧٥. ٢. ج
 % ١٠٠ :المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
األخـالق فـي اإلسـالم بـین النظریـة : صام كمـال المـصري عـ:                         مذكرات  -أ

ــــق ؛ ــــواد والتطبی ــــة ال دمنهــــور ،  � �دراســــة تحلیلیــــة  ، مكتب
  .٢٠٠٩. . ع.م.ج

ــــي عــــزام :                   كتب ملزمة -ب ــــة : محفــــوظ عل ــــین النظری ــــي اإلســــالم ب األخــــالق ف
 ١٩٨٦ ، دار الهدایة ، ١والتطبیق ، ط

   الخیــر والــشر فــى الفلــسفة اإلســالمیة: منــى أبــو زیــد   -١ :   كتب مقترحة -: 
  ، لبنـــــان ،وت بیـــــر -المؤســـــسة الجامعیـــــة للدراســـــات والنـــــشر

   .م١٩٩١
    وتطورهـــانـــشأتها ؛ الفلـــسفة الخلقیـــة :توفیـــق الطویـــل  -٢

  .١٩٦٠. . ع.م.     القاهرة  منشأة المعارف
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد 

 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     حیاة محمد إبراهیم.د
  یالد زكي غالي م.د     عصام كمال المصري.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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٥  
  :اسم المقرر 
 فلسفة الفن

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
         -عملي      ٥٦     ظرين : عدد الوحدات الدراسیة   فلسفة

 

ـــــاهیم   : هدف المقرر -٢ ـــــات األساســـــیة والمف ـــــى النظری ـــــب عل أن یتعـــــرف الطال
 .العامة في فلسفة الفن 

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

  .مجال فلسفة الفن 
ـــــة فـــــي مجـــــال أن یل. ٢. أ ـــــب التطـــــورات العلمی خـــــص الطال

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

  .تشكیل الوعي الزائف
أن یحدد الطالـب العالقـة بـین الفنـون الجمیلـة والـوعي . ٤. أ

  الفردي
أن یحــدد الطالـــب المــشكالت ویقتـــرح حلــول مختلفـــة . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  لها
أن یجـــرب الطالـــب طـــرح أســـئلة بحثیـــة بـــشكل جدیـــد . 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
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

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

  .وكتابة 
  ما األیدیولوجیا  -١  : محتوي المقرر -٤

  الفن والوعي الزائف  -٢
  الفن والصراع األیدیولوجي  -٣
  تاریخ الفن التشكیلي   -٤
  عالقة الفن بالعقل والتحلیل النفسي -٥
  الفن والمجتمع  -٦
  نظریات الفالسفة في الفن -٧
 نظریة اإللهام والعبقریة   -٨

  المحاضرات . ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  بحث علمى  . ٢. ٥
   قاعة بحث. ٣. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد 

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري:                      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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

،دار الوفـــــاء ١ ��تالفـــــن واألیـــــدیولوجیا:رمـــــضان الـــــصباغ  :                   كتب ملزمة -ب
 Ï٢٠٠٥ =.م.لدنیا الطباعة والنشر ،اإلسكندریة ج

،القــاهرة الفنــان واإلنــسان ، مكتبــة غریب :  إبــراهیم زكریــا-١ :   كتب مقترحة -� 
  .�١٩٧٣ ô.م.� 
فلــسفة الفــن فــي الفكــر المعاصــر ،مكتبــة : إبــراهیم زكریــا -٢

   .�١٩٦٣ ô.م.مصر ، القاهرة ،ج
والقــــیم الجمالیــــة بــــین المثالیــــة الفــــن :رمــــضان الــــصباغ  -٣

،اإلسكندریة دنیا الطباعــة والنــشر، دار الوفــاء لــ١والمادیــة ،ط
�å.م.ô �٢٠٠١.  

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

 

    التوقیع  أستاذ المادة
  

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

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٦  
  : اسم المقرر 

 الفلسفة القدیمة والنصوص
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  : التخصص 
  -عملي      ٨٤   نظري : ات الدراسیةعدد الوحد  الفلسفة الیونانیة

 

ـــاة   : هدف المقرر -٢ اســـتیعاب المـــذهب الفلـــسفي األرســـطي حیـــث نعـــرض لحی
  .أرسطو و مؤلفاته في النفس و الطبیعة و ما بعد الطبیعة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
طبیعـــة أن یحـــدد الطالـــب النظریـــات األساســـیة لعلـــم ال. ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .عند أرسطو 
أن یلخص الطالب التطورات الفلسفیة لنظریة المعرفـة . ٢. أ

  .عند أرسطو
أن یـــشرح الطالـــب الظـــواهر والمـــؤثرات المختلفـــة فـــى . ٣. أ

  .فلسفة أرسطو
أن یحــدد الطالـــب المــشكالت ویقتـــرح حلــول مختلفـــة . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .لها 
بحثیــة  بــشكل جدیــد أن یجــرب الطالــب طــرح أســئلة . ٤. ب

  .ومتطور
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
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 
لب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة أن یكتسب الطا. ٢. د  : المهارات العامة -د

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

  .وكتابة 
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  المعرفة والطبیعة عند أرسطو -١  : محتوي المقرر -٤
  العالم والمحرك األول  -٢
  أرسطو حیاته و مؤلفاته الطبیعة -٣
  الفلك و الظواهر الجویة -٤
  النفس -٥
 د الطبیعةما بع -٦

  المحاضرات . ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  بحث علمى . ٢. ٥
  قاعة بحث . ٣. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

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

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

ة لجنـــة تـــاریخ الفلـــسفة الیونانیـــة ، مطبعـــ: یوســـف كـــرم  -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .R É١٩٣٦.م.التألیف والترجمة والنشر ، ج

ــــاس عطیتــــو  -٢ :   كتب مقترحة - . ــــد : حربــــي عب ــــسفي عن مالمــــح الفكــــر الفل
فــــــــــــــــة الجامعیــــــــــــــــة ،اإلســــــــــــــــكندریة ، الیونـــــــــــــــان ، دار المعر 

   .١٩٩٢.ع.م.ج
أرسطو طالیس ؛ المعلـم األول ،المطبعـة : ماجد فخري  -٣

 .الكاثولیكیة ،بیروت ، لبنان 
ریات علمیة أو نشرات دو  -د

  الخ... 
  ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    يمیالد زكي غال. 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :لكودي الرمز ا
so ٠٢٢  

  : اسم المقرر 
 نظریات علم االجتماع

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  : التخصص 
  -   عملي  ٥٦     نظري : عدد الوحدات الدراسیة  علم االجتماع

 
التعریــــف بمفهــــوم النظریــــة االجتماعیــــة وطبیعتهــــا وعالقتهــــا   : هدف المقرر -٢

ـــــــم االجتمـــــــاع والتعـــــــرف ـــــــى مقومـــــــات بالبحـــــــث فـــــــي عل  عل
 .االتجاهات األساسیة في نظریة علم االجتماع 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب علـى النظریـات والمعـارف المكونـة  .١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .للنظریة االجتماعیة 

أن یتعرف الطالب على االتجاهات الحدیثة في تطور  .٢. أ
  .النظریة االجتماعیة 

أن یتعرف الطالب على الظـواهر المـؤثرة فـي النظریـة  .٣. أ
  .االجتماعیة 

أن یحـــــدد الطالـــــب مـــــنهج علمـــــي لدراســـــة النظریـــــة . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .االجتماعیة 

أن یحـــدد الطالــــب المـــشكالت التــــي تواجـــه النظریــــة . ٤. ب
  .االجتماعیة ووضع حلول لها 

التـــــــاریخي للنظریـــــــة أن یـــــــستنتج الطالـــــــب التطـــــــور . ٥. ب
  .االجتماعیة
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
أن یستخدم الطالب التكنولوجیا الحدیثة في جمـع . ١. ١. ج

  .وتحلیل االلتراث النظري للنظریة االجتماعیة
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
لـــــب البحـــــوث المیدانیـــــة ویجـــــري أن یطبـــــق الطا. ١. ٢. ج

   .المسوح االجتماعیة حول تراث النظریة االجتماعیة
أن یــستخدم الطالــب إمكانــات الحاســوب والتكنولوجیــا . ١. د  : المهارات العامة -د

   .الحدیثة في اإلطالع والبحث عن النظریات االجتماعیة
  سیكیة ومفهومها العوامل الممهدة لظهور النظریة الكال -١  : محتوي المقرر -٤

  طبیعة النظریة السوسیولوجیة وحدودها  -٢
  تقییم النظریة السوسیولوجیة وتصنیفاتها  -٣
  المنظور الوظیفي  -٤
  منظور الصراع  -٥
  منظور التفاعلیة الرمزیة  -٦
 منظور التبادل االجتماعي  -٧

  محاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  البحث العلمي. ٢. ٥
  قاعة البحث. ٣. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد 

  : تقویم الطالب -٧
 االمتحان التحریري:                      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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
عبد اهللا عبـد الـرحمن وآخـرون ، النظریـة المعاصـرة فـي علـم :                         مذكرات  -أ

 .االجتماع ، دار غریب 
علــي لیلــة ، النظریــة االجتماعیــة المعاصــرة ، دراســة لعالقــة  :                   كتب ملزمة -ب

   .١٩٨١اإلنسان بالمجتمع ، القاهرة ، دار المعارف ، 
 سمیر نعیم أحمـد ، النظریـة فـي علـم االجتمـاع ، دراسـة -٢

 .١٩٨١نقدیة ، القاهرة ، دار المعارف ، 
ـــود -١ :   كتب مقترحة -   ـــة ، كل ـــة األنثروبولوجیـــة البنائی  الـــسید حامـــد ، النظری

جامعیــــــة ، لیفــــــي متتــــــروس ، اإلســــــكندریة ، دار المعرفــــــة ال
١٩٩٦.   

ـــة ، ترجمـــة -٢ ـــة الحدیث ـــة االجتماعی  بیـــرس كـــوهن ، النظری
ــــة نهــــضة  ــــار الهــــواري ، القــــاهرة ، مكتب وتقــــدیم  عــــادل مخت

   .١٩٨٠الشروق ، 
د محمــــد الحــــسیني ، النظریــــة االجتماعیــــة دراســــة الــــسی -٣

  .١٩٧٥التنظیم ، القاهرة ، دار المعارف ، 
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
   مجلة العلوم االجتماعیة -١
   مجلة عالم المعرفة -٢
   مجلة دراسات المستقبل -٣
  مجلة البحوث اإلعالمیة -٤

 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي    سید شحاتهال. 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٧  
  : اسم المقرر 

الفلسفة اإلسالمیة 
 )علم الكالم(صوصلنوا

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

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

 

إلقــاء الــضوء علــي أهــم الفــرق اإلســالمیة : هــدف العــام ال. أ  : هدف المقرر -٢
التــي التــي ذهبــت شــیعًا فــي العدیــد مــن القــضایا الهامــة فــي 

  .الفكر اإلسالمي 
التعــرف علــي ســمات كــل فرقــة ومــا : األهــداف الجزئیــة . ب

 .یمیزها عن غیرها من الفرق 
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب علي أهم النظریات الفلسفیة للفـرق . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .اإلسالمیة والشیعة والمعتزلة وما بینهما من إختالفات 

أن یشرح الطالب التطورات العلمیـة التـي سـاهمت فـي . ٢. أ
  .نشأة الفرق اإلسالمیة

أن یحــدد الطالــب أهــم الظــواهر والعوامــل المــؤثرة فــي . ٣. أ
  .تحدید األصول الخمسة للمعتزلة

أن یحــــدد الطالــــب المــــشكالت الفلــــسفیة بــــین الفــــرق . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .اإلسالمیة ویقترح حلول مختلفة لها 

أن یجـــرب الطالـــب طـــرح أســـئلة بحثیـــة حـــول نقـــاط . ٤. ب
  . الخالف بین هذه الفرق ومناقشتها 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :لمهنیة المشتركة المهارات ا. 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
شــكالیة أن یفتــرض الطالــب العدیــد مــن الحلــول إل. ٢. ٢. ج

  .الجمود الفكري 
أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة . ١. د  : المهارات العامة -د

  .الفریق 
ـــه باللغـــات . . ٢. د أن یـــدعم الطالـــب مـــن قدراتـــه فـــي تعامل

  .األجنبیة تحدثًا وكتابة 
  الهدف من دراسة الفرق  -١  : محتوي المقرر -٤

  یة كیفیة نشأة الفرق اإلسالم -٢
الشیعة بفرقها المختلفة                                                                    -٣
  المعتزلة وأصولها الخمسة  -٤
 أهل السنة -٥

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :محدودة ال

  ال یوجد 

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

 امتحان تحریري. ٢. أ .٧
  األسبوع السابع. ١. ب.٧:                    التوقیت -ب

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

  %٧٥.  ١. 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
الفرق اإلسـالمیة فـي موكـب التـاریخ  : حیاة محمد إبراهیم . د:                         مذكرات  -أ

 ١٩٩٦، م الفالوجا ، 
المیة ، دار العلـم للمالیـین، مـذاهب إسـ: عبد الرحمن بـدوي  :                   كتب ملزمة -ب

  ١٩٧١ ،بیروت ، لبنان، ١ج
علــــم الكــــالم ، مؤســــسة الثقافــــة الجامعیــــة، : أحمــــد صــــبحي  :   كتب مقترحة -: 

 ١٩٧٨. . ع.م.اإلسكندریة ، ج
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  لعلميرئیس مجلس القسم ا    حیاة محمد 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٨  
  :اسم المقرر 

 نصوص فلسفیة بلغة أجنبیة
  :المستوى / الفرقة 

 الیسانس/ الثانیة 
  :التخصص 
  -   عملي  ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

اســـــتیعاب الطالـــــب المفـــــاهیم األساســـــیة : الهـــــدف العـــــام . أ  : هدف المقرر -٢
  .والمصطلحات الفلسفیة لمحاورات أفالطون

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــي كیفیـــــة : األهـــــداف الجزئیـــــة . ب
  .ترجمت هذه المصطلحات والتعلیق علیها

  :من تدریس المقرر  المستهدف -٣

أن یحـــــــدد الطالــــــــب النظریــــــــات الفلــــــــسفیة األساســــــــیة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .المستنبطة من محاورات أفالطون

ـــــسفة . ٢. أ ـــــي فل ـــــة ف ـــــب التطـــــورات العلمی أن یلخـــــص الطال
  .أفالطون من خالل محاوراته

أن یــشرح الطالــب الظــواهر والمــؤثرات المختلفــة التــي . ٣. أ
  .طون لصیاغة أفكاره في محورات دفعت أفال

أن یجــــرب الطالــــب اســــتخدام المــــنهج التحلیلــــي فــــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .ترجمة بعض العبارات 

أن یحـــدد الطالـــب المـــشكالت األساســـیة فـــى مجـــال . ٢. ب
  .الترجمة ویقترح حلول مختلفة لها 

  .أن یجرب الطالب 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

هـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة  الم-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

  .ة آراء حول القضایا الفكریة المعاصر 
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

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

  .وكتابة 
  محاورات أفالطون   : محتوي المقرر -٤
  المحاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

  بحث علمى . ٢. ٥ 
  قاعة بحث . ٣. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
 

  : تقویم الطالب -٧
 اإلمتحان التحریري:                      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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

محــاورات أفالطــون ،الهیئــة المــصریة : زكــى نجیــب محمــود  :                   كتب ملزمة -ب
   .�٢٠٠١ �.م. للكتاب ،جالعامة

ــدنیا الطباعــة : فــؤاد زكریــا  :   كتب مقترحة -   جمهوریــة أفالطــون ،دار الوفــاء ل
   .٢٠٠٥. . ع.م.جوالنشر ، اإلسكندریة 

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

  ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    فضل اهللا محمد اسماعیل. د .أ
  میالد زكي غالي. د    محمد رضا عبدالفتاح . 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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  توصیف مقرر دراسي

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٢٠١٩  
  : اسم المقرر 

 مادة االنتساب
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثانیة 

  :التخصص 
  -    عملي  ٤٨    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فةالفلس

 

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

  .مصادر معرفیة متنوعة 
أن یدرس الطالب مـذهب دیكـارت و  :األهداف الجزئیة . ب

   .منهجه
  :ن تدریس المقرر  المستهدف م-٣
  .أن یحددالطالب بعض النظریات الفلسفیة. ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

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

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

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

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
ـــــــب الم١. ١. ج علومـــــــات ویحللهـــــــا باســـــــتخدام  أن یجمـــــــع الطال

  .  االنترنت
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
  . أن یناقش الطالب بعض القضایا الفكریة الفلسفیة.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
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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 

دف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز الراقي بھ
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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
  منهج دیكارت -١  : محتوي المقرر -٤

  من الشك الي الیقین -٢
  من النفس الي اهللا -٣
  من اهللا الي العالم -٤

  المحاضرة . ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  علمي البحث ال. ٢. ٥
 قاعة البحث. ٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 
 ال یوجد

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

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

دیكـــارت ، سلـــسلة نوابـــغ الفكـــر الغربـــي، دار : نجیـــب بلـــدي  :                   كتب ملزمة -ب
 ١٩٨٧المعارف القاهرة ، الطبعة الثانیة ،

  ال یوجد  :   كتب مقترحة -: 

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

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

 
 
 


