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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  رابعةمقررات الفرقة ال
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 
 
 

     
   

  

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

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

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٢٩  
  :اسم المقرر 

الفلسفة اإلسالمیة 
 والنصوص

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  -    عملي   ٨٤    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  لسفة اإلسالمیةالف

 

معالجة الفراغ الروحي نتیجة تعلق أمل الشباب بقـوي جدیـدة   : هدف المقرر -٢
فأصــــبح میــــاًال لحــــضارة تتــــأجج النــــار بــــداخلها  الهامــــة فــــي 
الفكـــر اإلســـالمي والتأكیـــد علـــي أن اإلســـالم دیـــن كـــل زمـــان 

  .ومكان
  :ن تدریس المقرر  المستهدف م-٣
أن یتعرف الطالب علي أهم النظریات الفلسفیة للفـرق . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .اإلسالمیة وما بینهما من إختالفات 
أن یشرح الطالب التطورات العلمیـة التـي سـاهمت فـي . ٢. أ

  .نشأة الفرق اإلسالمیة
فـــة أن ُیمیـــز الطالـــب بـــین الظـــواهر والمـــؤثرات المختل. ٣. أ

  .فیما یخص الشریعة بین الفرق الصوفیة 
أن ُیفـــــسر الطالـــــب العالقـــــة بـــــین التـــــصوف والعلـــــوم . ٤. أ

 .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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

ص المـشكالت التـي تعـرض أن یتنبـأ الطالـب بتـشخی. ٢. ب
ــــة  ــــراح حلــــول مختلف ــــصوفه واقت وحــــل المــــشكالت  .لهــــا المت

  والتأقلم مع مشاكل الحیاة من خالل نظرة صوفیة
أن یـــستخدم الطالـــب التفكیـــر الناقـــد فـــي الكـــم علـــى . ٣. ب

  .الطرق الصوفیة 
أن ینتج الطالب أسئلة في التصوف تكـون فیمـا بعـد . ٤. ب

 .أسئلة بحثیة 
 المهنیـــــــــــــــــة  المهـــــــــــــــــارات-ج

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
 أن ُیعیــد الطالــب بنــاء األفكــار الــصوفیة وجمعهــا .١. ١. ج

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

ول القضایا الصوفیة المعاصرة ما لها مناقشة وتكوین رأي ح
  .وما علیه

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

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

 مــن أجــل المــساهمة فــي أن ُیعــدل الطالــب أفكــاره. ٤. ٢. ج
حــل إشــكالیة الجمــود الفكــري مــن خــالل اتبــاع احــدي الطــرق 

 .الصوفیة القائمة علي القرآن الكریم والسنة المطهرة 

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

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  الشریعة عند الصوفیة -١  : محتوي المقرر -٤
  التوبة عند الصوفیة -٢
  الشیخ -٣
  المجاهدة  -٤
  األحوال والمقامات -٥
  خطرات القلوب عند الصوفیة  -٦
  فیة النیة عند الصو  -٧
  تطهیر الباطن من اآلفات عند الصوفیة -٨
  التصوف اإلسالمي وخصائصه -٩

خــصائص الحیــاة الروحیــة فــي بعــض مــدارس المملكــة  -١٠
  اإلسالمیة 

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :ة المحدود

  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 
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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

ــــدان  -١ :                   كتب ملزمة -ب الطــــرق الــــصوفیة وفــــروع : یوســــف محمــــد طــــه زی
ر الجیـــل بیـــروت ، لبنـــان ،      ١طــــ w القادریـــة فـــي مـــصر

١٩٩١.   
معــالم الحیــاة الروحیــة فــي مدرســة : حیــاة محمــد إبــراهیم  -٢

. ع.م.مـصر وخرسـان، الــدار المـصریة للكتـب ،دمنهــور ، ج
 .١٩٩٩.  

التـصوف طریـق وتجربـة ومـذهب،  : محمد كمال جعفـر -١ :   كتب مقترحة - .
   .١٩٧٠ .. ع.م.    ، القاهرة دار الكتاب الجامعي

الطریــــــــق   التــــــــصوف اإلســــــــالمي :فیــــــــصل بــــــــدیرعون  -٢
 القاهرة ،   جامعة عین شمس :والرجال، مكتبة سعید رأفت 

 .١٩٨٣ .. ع.م.ج
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     حیاة محمد إبراهیم.د 
  زكي غالي میالد . 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣٠  
  :اسم المقرر 

 الحدیثة والنصوصالفلسفة 
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -      عملي   ٨٤   نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة الحدیثة
 

ـــة فـــي مجـــال   : هدف المقرر -٢ ـــات األساســـیة والمـــدارس الفكری اإللمـــام بالنظری
   .الفلسفة الحدیثة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ـــسفیةفي . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ ـــي أهـــم النظریـــات الفل أن یتعـــرف الطالـــب عل

  .الفلسفة الحدیثة 
واهر والمـــؤ ثـــرات المختلفـــة فـــى ان یـــشرحالطالب الظـــ. ٣. أ

  .مجال الفلسفة الحدیثة 
 .أن یحدد الطالب العلوم ذات الصلة بالفلسفة الحدیثة. ٤. أ

أن یحــدد الطالـــب المــشكالت ویقتـــرح حلــول مختلفـــة . ٢. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .لها 
أن یجرب الطالـب طـرح أسـئلة بحثیـة ومناقـشتها مـع . ٤. ب

 .زمالئه 
 المهنیـــــــــــــــــة  المهـــــــــــــــــارات-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 یبـــرمج الطالـــب نفـــسه علـــي مناقـــشة و تكـــوین . ٢. ١.ج

   .آراء حول القضایا الفكریة المعاصرة
أن یفتــرض الطالــب العدیــد مــن الحلــول إلشــكالیة . ٢. ٤.ج

 .الجمود الفكري
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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

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

  كنط -١  : محتوي المقرر -٤
  هیجل -٢
  شوبنهور -٣
  یرباخفو  -٤
  ماركس -٥
    نیتشه -٦
  رینوفییه -٧
  التعریف بالمذهب التجریبي  -٨
  االفكار عند لوك -٩

  بین لوك وباركلي التجریبیة -١٠
  التجریبیه بین لوك وهیوم  -١١
  النظریة التمثیلیة في االفكار -١٢

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

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

 الخامس عشراألسبوع ا. 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

لفلــسفة الحدیثــة ؛ مــن كــنط ا: إبــراهیم مــصطفي إبــراهیم  -١ :                   كتب ملزمة -ب
ع .م.الي رینوفییه ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، خ

 :٢٠٠٩.   
جـون لـوك ، دار الثقافـة للنـشر والتوزیـع : عزمي اسالم  -٢

 . .ع.م.� �
 ٣دراسات في الفلسفة الحدیثـة ، ط : محمود حمدى زقزوق  :   كتب مقترحة -: 

  .١٩٩٣:   .م.،دار الفكر العربي ، القاهرة ، ج
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

   : بیانات المقرر-١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣١  
  :اسم المقرر 
 مناهج العلوم

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة

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

 

 منـــــذ العلـــــوم  تبـــــصیر الطالـــــب بمنـــــاهج :الهـــــدف العـــــام . أ  : هدف المقرر -٢
 في الفكر اوحتى تطورهQ  الفكر الیوناني األولي في ابدایاته

  .والمعاصرالحدیث 
  :األهداف الجزئیة . ب
  .أن یمیز بین القانون العلمي والنظریة . ١
  . أن یحدد أهم القضایا الفلسفیة المرتبطة بمناهج العلم. ٢
  . أن یحدد أوجه الشبه واالختالف بین العلم والالعلم. ٣
 لفة لتمییز العلم من الالعلـمأن یقارن بین المعاییر المخت. ٤
.  

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
 التطـــــــــــورات العلمیـــــــــــة أن یتعــــــــــرف الطالـــــــــــب علــــــــــى. ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

   مناهج العلوم واالتجاهات الحدیثة في 
أن یذكر الطالب الـصیغ البحثیـة فـى منـاهج العلـوم و . ٥. أ

  .أسالیب البحث و أدواته 
نتج الطالـــــــب أخالقیـــــــات البحـــــــث العلمـــــــى و أن یـــــــست .٦. أ

 .الممارسة المهنیة من خالل دراسته لمناهج العلوم 
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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن یـــستدل الطالـــب علـــى أوجـــه الـــشبه و االخـــتالف . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
تباع المنهج العلمي في التفكیر وطرق بین العلم و الالعلم با

  االستدالل
مــــشكالت القــــانون العلمــــى أن یعــــد الطالــــب قائمــــة ب. ٢. ب

   .محاوًال إیجاد الحلول لها
أن یجرب الطالب التفكیـر الناقـد فـى دراسـته للقـانون . ٣. ب

   .العلمى
أن یمایز الطالب بین مراحـل نـشأة و تطـور القـانون . ٥. ب

 .العلمى 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
قتـــرح الطالـــب حلـــول لمـــشكالت المـــنهج فـــى أن ی .١. ٢. ج

  .العلوم الحدیثة 
أن یــستخدم الطالــب المنــاهج الفلــسفیة فــى تحلیــل . ٢. ٢. ج

  .مشكلة النظریة فى العلوم اإلنسانیة 
اســــتخدام المنطــــق الــــسلیم فــــي یعیــــد الطالــــب أن  .٣. ٢. ج

 .مو أهم القضایا الفلسفیة المرتبطة بمناهج العلاستنباط 
ــــــة  .١. د  :لعامة  المهارات ا-د ــــــب باســــــتخدام الوســــــائط التكنولوجی أن یقــــــوم الطال

ـــاهج  الحدیثـــة فـــى التواصـــل و االطـــالع علـــى مـــا یخـــص من
  .   العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة 

أن یبـــــرز الطالـــــب العالقـــــة بـــــین النظریـــــة و القـــــانون  .٣. د
 .العلمى فى صورة مكتوبة أو شفاهة 

  مفهوم العلم -١  : محتوي المقرر -٤
  الفرق بین العلم وفلسفة العلم -٢
  القانون العلمي و النظریة العلمیةعالقة  -٣
كـــل مـــن القـــانون العلمـــي و النظریـــة تحدیـــد خـــصائص  -٤

  العلمیة
  التمییز بین العلم والالعلم -٥
  مشكلة عالقة النظریة بالواقع التجریبي -٦
  مشكلة النظریة في العلوم اإلنسانیة -٧

   المحاضرة.١. ٥  :التعلم  أسالیب التعلیم و -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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 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

النظریـــــة العلمیـــــة و عالقتهـــــا بـــــالواقع  : عـــــادل عـــــوض. ١ :                   كتب ملزمة -ب
. یا الطباعة و النشر ، اإلسـكندریةالتجریبى ، دار الوفاء لدن

   .٢٠٠٧. ع. م. ج
، دار قبــاء للطباعــة  فلــسفة العلــوم  : بــدوي عبــد الفتــاح. ٢

            .ت.    القاهرةG  والنشر والتوزیع
 G- فلـسفة العلـم فـي القـرن العـشرین،  : یمني طریـف الخـولي. ١ :   كتب مقترحة

   .٢٠٠٣سلسلة عالم المعرفة بالكویت 
  الفیلــسوف والعلــم ترجمــة أمــین الــشریف  :جــون كیمینــي. ٢

   .١٩٦٥  ، لبنان ،بیروت G المؤسسة الوطنیة
لعلـوم، ترجمـة فـؤاد زكریـا، المنطـق وفلـسفة ا   :بول موي. ٣

  .م١٩٧١   :.م. القاهرة ، جدار النهضة المصریة
فلـــــــسفة العلـــــــم والعقالنیـــــــة المعاصـــــــرة،  :  ســـــــالم یفـــــــوت. ٤

                  .١٩٨٢، لبنان ،  بیروت  °المؤسسة العربیة
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
  ال یوجد

 
 

    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     السعید رحومهحسام محمد. 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣٢  
  :اسم المقرر 

األیدیولوجیات وفلسفة 
 الحضارة

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

  :التخصص 
  -     عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

  :تعریـــف الطالـــب بالمفـــاهیم األیدیولوجیـــة وفلـــسفة الحـــضارة   : هدف المقرر -٢
  .في مجال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ــــــسفة روف ظــــــأن ُیحــــــدد الطالــــــب . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ األیــــــدیولوجیات وفل

 . وأهم أراء المفكرین حولها اوقضایاهالتها اومج. الحضارة 
والمــدارس الفكریــة المختلفــة والنظریــات العامــة التــي تناولــت 

  .الفرق بین فلسفةالحضارة وفلسفة التاریخ
أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

  .رة فلسفة الحضامجاالت الحدیثة في 
ــــین الظــــواهر والعوامــــل المختلفــــة . ٣. أ ــــز الطالــــب ب أن ُیمی

  .المؤثرة في نشأة الحضارة اإلنسانیة 
 . أن ُیحول الطالب القیم الحضاریة إلي واقع ملموس.٦. أ

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

نبـــأ الطالـــب بتــــشخیص المـــشكالت الحــــضاریة أن یت. ٢. ب
 .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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

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

  . الحدیثةتباستخدام تكنولوجیا المعلوما
  :ة المهارات المهنیة الخاص. ٢. ج
ـــي مناقـــشة وتكـــوین .١. ٢. ج  أن یبـــرمج الطالـــب نفـــسه عل

رأي حول القضایا الحضاریة محل الخالف المطروحـة علـي 
  .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
  .صة بالمهنة التي یعمل بها استنباط القضایا الخا

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 شفاهةَ 

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

  معني فلسفة الحضارات ونشأتها -١  : محتوي المقرر -٤
  الفرق بین فلسفة الحضارات وفلسفة التاریخ -٢
  ةنشأة الحضارة البشری -٣

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

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
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 -==
  :لدراسیة والمراجع  قائمة الكتب ا-٨
 ال یوجد:                                               مذكرات -أ

ـــسفة الحـــضارة، ترجمـــة د: شیفتـــسرلبـــرت أ :                   كتب ملزمة -ب ـــرحمن . فل ـــد ال عب
  ١٩٦٣.. ع.م.� � القاهرة �بدوي

للطباعEEEة ، دار قبEEEاء  ضEEEد العولEEE柏ة : EEE柏صطفي الEEE败شار :   كتب مقترحة -  
 .٢٠٠١،. ع.م. ، جوال败شر، القاھرة 

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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣٣  
  :اسم المقرر 

 المعاصرة ةالفلسف
 والنصوص

  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة 

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

 

فیة المعاصـــرة وســـمات كـــل اســـتیعاب كافـــة النظریـــات الفلـــس  : هدف المقرر -٢
  .فلسفة ، بجانب معرفة مدي اإلتصال بینها وبین الماضى

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یحـــدد الطالـــب أهـــم النظریـــات الفلـــسفیة المعاصـــرة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .والمذاهب التي إنشقت منها وخصائص كل مذهب 
تطـــورات العلمیـــة فـــي أن یتعـــرف الطالـــب علـــي أهـــم ال. ٢. أ

  .فلسفات الواقعیة والتحلیلیة والبرجماتیة 
أن یشرح الطالب الظواهر والعوامل المؤثرة في ظهور . ٣. أ

 .الفلسفة المعاصرة 
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .التفكیر وطرق االستدالل 
خیص المـــــشكالت الفلـــــسفیة أن یتنبـــــأ الطالـــــب بتـــــش. ٢. ب

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

  .المعاصرة
أن ینـتج الطالـب أسـئلة فـي الفلـسفة المعاصـرة تكـون . 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :ة المهارات المهنیة المشترك. ١. ج
 أن ُیعیــد الطالــب بنــاء األفكــار الفلــسفیة وجمعهــا .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 الفلسفیة المعاصرة 
لــب علــي كیفیــة  اســتخدام المنــاهج أن ُیــنظم الطا. 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 یفاضـــــل الطالـــــب بـــــین المـــــشكالت الفلـــــسفیة فـــــي .٥. د

 .االفلسفة المعاصرة وحل هذه المشكالت 
  خصائص المذاهب المعاصرة -١  : محتوي المقرر -٤

  الواقعیة -٢
  التحلیلیة -٣
  البرجماتیة -٤
  الوجودیة  -٥
  فتجنشتین -٧تحلیل العالم و االشیاء عند  -٦
  النظریة التصویریة للغةعند فتجنشتین -٨
  فلسفة الظواهر عند هوسرل -٩

  تثبیت االعتقاد عند بیرس -١٠
  كیف نوضح افكارنا عند بیرس -١١
  االداتیة عند  دیوي -١٢

   المحاضرة.١. ٥  :یم والتعلم  أسالیب التعل-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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 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. ٧ :    توزیع الدرجات -. 

٧٥. ٢. ٧%    
    %١٠٠: المجموع 

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

نقـــد المـــذاهب المعاصـــرة ، :  إبـــراهیم مـــصطفي إبـــراهیم -١ :                   كتب ملزمة -ب
. . ع.م.، دار المعرفـــــــــة الجامعیـــــــــة ، اإلســـــــــكندریة ، ج١ج

٢٠٠٨.   
 ، دار المعـــارف ، جـــون دیـــوي: أحمـــد فـــؤاد االهـــواني  - ٢

  .١٩٨٧    .م.اإلسكندریة ، ج
 مـــــدخل الـــــي دراســـــة الفلـــــسفة : محمـــــد مهـــــران رشـــــوان -١ :   كتب مقترحة - .

  .١٩٨٤. . ع.م.المعاصرة ، دار الثقافة ، القاهرة ، ج
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
  ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     إبراهیم مصطفي 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣٤  
  : اسم المقرر 

 الفكر السیاسي في االسالم
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  : التخصص 

  -   عملي   ٥٦     نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة السیاسة
 

تعریـــف الطالـــب بالمفـــاهیم األساســـیة اإلســـالمیة فـــي مجـــال    : هدف المقرر-٢
   .العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحدد الطالب أهم النظریات الغربیة وقیمـة وسـماحة . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  اإلسالم 
أن ُیـــــستنتج الطالـــــب التطـــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢.أ

  .الحدیثة في أحوال العرب قبل اإلسالم وبعده 
أن یـــشرح الطالـــب أهـــم الظـــواهر والعوامـــل المـــؤثرة فـــي  .٣.أ

  .المبادئ المثالیة التي تقوم علیها الدولة 
ــــسیاسي فــــي  .٤.أ ــــب العالقــــة بــــین الفكــــر ال أن ُیفــــسر الطال

  .اإلسالم  والعلوم اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر
 القـــیم اإلســـالمیة القیمـــة إلـــي واقـــع  أن ُیحـــول الطالـــب.٦. أ

 .ملموس 
أن ُیجـــرب الطالـــب كیفیـــة إتبـــاع المـــنهج العلمـــي فـــي . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

   .التفكیر وطرق االستدالل
أن یتنبــأ الطالــب بتــشخیص المــشكالت التــي تعــرض . ٢.ب

 .اإلســـالم  واقتـــراح حلـــول مختلفـــة  لهـــا الفكـــر الـــسیاسي فـــي
   .قلم مع مشاكل الحیاةوحل المشكالت والتأ

   .أن یستخدم الطالب التفكیر الناقد .٣.ب
 .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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

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

   الحدیثةتخدام تكنولوجیا المعلوماوتحلیلها باست
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
 أن یبــرمج الطالــب نفــسه علــي المناقــشة وتكــوین .١. ٢. ج

  .رأي حول القضایا السیاسیة و ما لها وما علیه
ـــنظم الطالـــب نفـــسه علـــي كیفیـــة  اســـتخدام . ٢. ٢. ج  أن ُی

  .المناهج السیاسیة في مجال عمله 
تــرض الطالــب اســتخدام المنطــق الــسلیم فــي  أن یف.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 
قــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة  أن ی.٣. د

 .مكتوبة أو شفاهَة 
  أحوال العرب قبل ظهور االسالم -١  : محتوي المقرر -٤

  المبادئ المثالیة التي تقوم علیها الدولة -٢
  نظریات الغرب وقیمة سماحة االسالم -٣

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

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

  األسبوع الخامس عشر.٢.ب.٧:                    التوقیت -ب
  %١٠٠ .٢. ج.٧ :    توزیع الدرجات -. 

 %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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

اإلســـالم والـــسیاسة ، دار الـــشعب ، : حـــسین فـــوزي النجـــار   :          كتب ملزمة -ب
  .١٩٦٩. . ع.م.القاهرة ،ج

فـن الحكـم فـي اإلسـالم ، المكتـب : زیـد فهمـي مصطفي أبـو  :   كتب مقترحة - .
 . .ع.م.المصري الحدیث ، القاهرة ، ج

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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  يتوصیف مقرر دراس
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣٥  
  :اسم المقرر 

 الفلسفة العامة
  :المستوى / الفرقة 

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

 

تعریــف الطالــب المفــاهیم بالمفــاهیم األساســیة والنظریــات فــي   :مقرر  هدف ال-٢
   .الفكر اإلسالمي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیعـــــــرف الطالـــــــب النظریـــــــات العامـــــــة فـــــــي الفكـــــــر . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .اإلسالمي 
أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

  .الفكر الفوضوي الحدیثة في 
أن ُیمیز الطالب بین الظواهر والمؤثرات المختلفة فـي . ٣. أ

  .مجال الحریة والدین التي تشملها الفلسفة العامة 
أن ُیفــسر الطالــب العالقــة بــین الفوضــویة وغیرهــا مــن . ٤. أ

 .العلوم ذات الصلة سواء الفلسفیة أو االجتماعیة 
ب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي أن ُیجــر . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

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

  .العامة واقتراح حلول مختلفة 
أن یــستخدم الطالــب التفكیــر الناقــد فــي التعامــل مــع . ٣. ب

  القضایا الدینیة لكن بشكل بناء
فلسفة العامة تكون فیما أن ینتج الطالب أسئلة في ال. ٤. ب

  .بعد أسئلة بحثیة 
أن یـــــــستخدم الطالـــــــب التنـــــــاول التـــــــاریخي للظـــــــواهر . ٥.ب

 . المختلفة في مجال الفلسفة 
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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
 أن ُیعید الطالب بناء األفكـار عـن الـدین والحریـة .١. ١. ج

وجمعهــا وتحلیلهــا باســتخدام تكنولوجیــا . لعامــة فــي الفلــسفة ا
   الحدیثةتالمعلوما

أن ُیخطـــــط الطالـــــب لجمـــــع المعلومـــــات الكمیـــــة . ٢. ١. ج
  .والكیفیة في الفلسفة العامة وتحلیلها وٕاعداد تقاریر عنها 

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

 رأي حــــول القــــضایا التــــي تناولتهــــا الفلــــسفة مناقــــشة وتكــــوین
  .العامة 

 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 

 أجــل المــساهمة فــي أن ُیعــدل الطالــب أفكــاره مــن. 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 یفاضــــل الطالــــب بــــین المــــشكالت الفلــــسفیة عنــــد .٥. د
 .ي الغرب وحل هذه المشكالت الفالسفة ف

 الحریة  بین الفكر الفوضوي والفكر اإلسالمي     -١  : محتوي المقرر -٤
  الدین بین اإلنكار والتأیید  -٢
  فلسفة القانون الطبیعي  -٣
  فلسفة اإلرادة  -٤
  جون لوك والفلسفة التجریبیة -٥
  نماذج من الفكر األخالقي في العصور  -٦

   المحاضرة.١. ٥  : والتعلم  أسالیب التعلیم-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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
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:                      األسالیب المستخدمة -أ

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

 األسبوع االخامس 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

ـــــاحثین  م- ١ :                   كتب ملزمة -ب ـــــسیاسي ، : جموعـــــة مـــــن الب تطـــــور الفكـــــر ال
 Ï ٣مراجعـــــة عبـــــد الـــــسالم  المزوغـــــي  وحبیـــــب وراعـــــة ، ط

ــــــاب األخــــــضر ،  المركــــــز العــــــالمي لدراســــــات وأبحــــــاث الكت
  .١٩٩٠طرابلس ، لیبیا ، 

ــــــة ؛ االشــــــتراكیة ، :  برترانــــــد رســــــل - ٢ ــــــى الحری طــــــرق إل
= ١، ترجمـة عبــد الوهـاب الحنــاوى ، طالفوضـویة ، النقابیــة 

  .١٩٥٧. . ع.م.مطبعة الصاوي الحدیثة ، القاهرة ، ج
:  إســــماعیل علــــى ســــعد وحــــسن محمــــد حــــسن محمــــد - ١ :   كتب مقترحة - .

المجتمع والسیاسة ؛ دراسات في النظریات والمذاهب والـنظم 
 ١٩٩٨.. ع.م.، دار المعرفـــة الجامعیـــة ، اإلســـكندریة ،  ج

.  
اسیة ، الهیئــــة أســــس الــــنظم الــــسی:  عبــــد الكــــریم أحمــــد - ٢

. ع.م.العامــــــــة للكتــــــــب واألجهــــــــزة  العلمیــــــــة ، القــــــــاهرة ، ج
.١٩٧١ 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

  ال یوجد
 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     میالد زكي غالي.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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣٦  
  :اسم المقرر 

 تاریخ العلوم عند العرب
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -    عملي   ٥٦     نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة العلوم 
 

 إلمــام الطــالب بطبیعــة العلــم وانتقالــه مــن :الهــدف العــام . أ  :ر  هدف المقر -٢
الحــضارات الــسابقة إلــي العــرب، ومكانــة العلــم فــي الحــضارة 

  .طور الحضارة وانتقاله إلي أوربااإلسالمیة، وأثره في ت
  :األهداف الجزئیة . ب
أن َیكون تصور واضح عـن تطـور المعرفـة العلمیـة عنـد . ١

ر الــذهبى للعلــم منــذ القــرن الثــانى العلمــاء العــرب فــى العــص
  .الهجرى 

أن یوضـح أهمیـة مــسألة التـأثیر و التــأثر و كـذلك حركــة . ٢
  .الترجمة فى قیام الحضارات و إزدهارها 

أن یتعــرف علــى نمــاذج الســهامات فالســفة مثــل الحــسن . ٣
  .بن الهیثم وجابر بن حیان و أبى بكر الرازى و غیرهم 

  :رر  المستهدف من تدریس المق-٣
  .أن یذكر الطالب أهم إسهامات العرب فى تصنیف العلوم. ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

أن یفــسر الطالــب التطــورات العلمیــة و االتجاهــات الحدیثــة . ٢.أ
  .فى تاریخ العلوم عند العرب 

أن یــــشرح الطالــــب المــــؤثرات المختلفــــة التــــى ســــاهمت فــــى . ٣.أ
  .ظهور العلوم عند العرب 

تعرف الطالـب علـى الـصیغ البحثیـة الرئیـسة فـي تـاریخ أن ی. ٥.أ
  .العلوم عند العرب ، ومناهج البحث وأدواته 

أن یـــستنتج الطالـــب أخالقیـــات البحـــث العلمـــى و الممارســـة . ٦.أ
 .المهنیة من خالل دراسته لتاریخ العلوم عند العرب
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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ستدل علــــى أن یـــستخدم الطالـــب المـــنهج العلمـــى لیـــ. ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .سبب انتقال العلم من الحضارات السابقة إلى العرب 

أن یمارس الطالب طرح األسئلة البحثیة حول تاریخ . ٤. ب
  .العلم العربى 

أن یحـدد الطالـب المراحـل التــى مـر بهـا تـاریخ العلــم . ٥. ب
 .العربى  

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

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

و التاریخیــــة مــــن المراجــــع التــــى تناولــــت كیفیــــة ) و الكیفیــــة 
  انتقال العلوم العربیة إلى أوربا و ینظمها بإعداد تقاریر عنها 

  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
أن یمـــــارس الطالـــــب المـــــشاركة فـــــى تكـــــوین رأى . ١. ٢. ج

  .تطور تاریخ العلوم حول 
أن یستنبط الطالب القضایا الخاصة بتاریخ العلم . ٣. ٢. ج

  .باستخدام المنطق السلیم 
أن یراجــــــع الطالــــــب إســــــهامات العلمــــــاء العــــــرب . ٤. ٢. ج

   .للمساهمة فى حل إشكالیة الجمود الفكرى 
أن یقــــــوم الطالــــــب بعمــــــل تقــــــاریر فــــــى تــــــاریخ العلــــــم . ١. د  : المهارات العامة -د

باســــــتخدام الوســــــائط التكنولوجیــــــة الحدیثــــــة فــــــى البحـــــــث و 
  .االطالع 

أن ینـــاقش الطالـــب كیفیـــة انتقـــال العلـــوم العربیـــة إلـــى . ٢. د
أوربا من خـالل عمـل جماعـة مناقـشة لهـذه اآلثـار الفكریـة و 

 .العلمیة العربیة على الغرب 
   . مكانة العلم في الحضارة اإلسالمیة.١  : محتوي المقرر -٤

  .ر تاریخ العلم العالميتطو . ٢
   .السابقة إلي العرب  انتقال العلم من الحضارات.٣
   .تطور العلم علي ید العرب. ٤
   . اكتشاف علوم جدیدة ومخترعات جدیدة.٥
   .تصنیف العلوم. ٦
  .نماذج من إسهامات العلماء العرب في تصنیف العلوم. ٧
   .أثر العلم العربي في تطور الحضارة. ٨
   .لعلم العربي إلي أورباانتقال ا. ٩
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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
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
  ي الشفو االمتحان.  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. ٧ :    توزیع الدرجات -. 

٧٥.  ٢. ٧ %  
 % ١٠٠: المجموع 

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

تــاریخ العلــوم دراســات فــى  : مــصطفي لبیــب عبــد الغنــي. ١ :                   كتب ملزمة -ب
G  دار الثقافــة للنــشر والتوزیــع  الطبعــة الثالثــة ،عنــد العــرب،
  . م٢٠٠٢:   .م.القاهرة ، ج

العلوم عند العرب، سلـسلة األلـف  :  قدري حافظ طوقان. ٢
ع .م.:  القـــاهرة الهیئـــة العامـــة المـــصریة للكتـــاب ، كتـــاب، 

  . م ١٩٦٠.
بنیــة الجامعــات العلمیــة العربیــة اإلســالمیة :  خالــد حربــى .١ :   كتب مقترحة -  

، تقـــدیم ومراجعـــة علـــى عبـــد المعطـــى و مـــاهر عبـــد القـــادر 
یا الطباعة و النشر محمد ، الطبعة األولى ،  دار الوفاء لدن

   .G å٢٠٠٤ .م.، اإلسكندریة ، ج
 و أثــره فــى تطــور العلــم العلــم عنــد العــرب:   مبیلى و دالــ. ٢

محمد یوسف موسي، عبد الحلیم النجار و ، ترجمة العالمى 
                         .١٩٦٢:   .م.   القاهرةدار القلم ،
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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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
Studies in History and Philosophy of 
science part c : studies in history and 
philosophy of biological and biomedical 
science   

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    حسام محمد السعید رحومه. د
  میالد زكي غالي. د    میالد زكى غالى. 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب:  كلیة    
الفلسفة:  قسم    

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

PH٠٣١١٥١٤٠٣٧  
  :اسم المقرر 

  مادة االنتساب
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  : التخصص 
  -  عملي    ٤٨     نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة

 

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

  مصادر معرفیة متنوعة 
أن یـــدرس الطالـــب بعـــض المـــذاهب :األهـــداف الجزئیـــة . ب

  االبستمولوجیة
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

  .أن یحددالطالب بعض النظریات الفلسفیة. ١. أ  :فاهیم  المعلومات والم-أ
  .أن یتتبع الطالب تطور  بعض االتجاهات الفلسفیة. ٢. أ
  .أن یعین الطالب بعض الظواهر الفلسفیة . ٣. أ
بعـــض المنـــاهج الفلـــسفیة و كیفیـــة أن یفهـــم الطالـــب  . ٤. أ

 .تطبیق الفالسفة لها
 الطالــــــب بــــــین القــــــضایا الــــــصحیحة و أن یحكــــــم. . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

  االخري الفاسدة عن المذاهب التي یدرسها
  . أن یمیز الطالب بین المذاهب الفلسفیة. ٢. ب
 أن یلخص الطالب بعض الحجج الفلسفیة. 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
لمعلومـــات ویحللهـــا باســـتخدام  أن یجمـــع الطالـــب ا١. ١. ج

  .  االنترنت
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
ـــــــة .١. ٢. ج ـــــــضایا الفكری ـــــــب بعـــــــض الق ـــــــاقش الطال  أن ین

  الفلسفیة
الطالــــب المنطــــق الــــسلیم فــــي حــــل  أن یــــستخدم . ٢. ٢. ج

  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
  تطور نظریة المعرفة -١  : محتوي المقرر -٤

  المذهب العقلي -٢
  المذهب التجریبي -٣
  الحدسیة -٤
  البرجماتیة -٥

   المحاضرة.١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
   بحثقاعة . ١. ٥
   عمل أبحاث.١. 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 

لراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد اإلنجاز ا
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

الثقافـــة s\o i ٥المعرفـــة ، ط :  محمـــد فتحـــي الـــشنیطي -١ :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٨١ للطباعة و النشر ،

  ال یوجد :   كتب مقترحة - .
میة أو نـشرات دوریات عل -د

  الخ... 
encyclopedia of philosophy 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

    
 

  
 


