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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥٠  
  :اسم المقرر 

 الفكر السیاسى فى االسالم
  :المستوى / الفرقة 

 الرابعة اللیسانس
  :التخصص 
  -عملي        ٥٦  نظري : عدد الوحدات الدراسیة  اسةفلسفة السی

 

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

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحــــــدد الطالــــــب أهــــــم النظریــــــات الغربیــــــة وقیمــــــة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .ماحة اإلسالم وس
أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

 .الحدیثة في أحوال العرب قبل اإلسالم وبعده 
أن یــشرح الطالــب أهــم الظــواهر والعوامــل المــؤثرة فــي . ٣. أ

 .المبادئ المثالیة التي تقوم علیها الدولة 
أن ُیفـــسر الطالـــب العالقـــة بــــین الفكـــر الـــسیاسي فــــي . ٤. أ

 . اإلسالم  والعلوم اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر
ـــي واقـــع .٦. أ ـــب القـــیم اإلســـالمیة القیمـــة إل  أن ُیحـــول الطال

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

 .التفكیر وطرق االستدالل 
ض أن یتنبـأ الطالـب بتـشخیص المـشكالت التـي تعـر . ٢. ب

. لهـــا الفكـــر الـــسیاسي فـــي اإلســـالم  واقتـــراح حلـــول مختلفـــة 
 .وحل المشكالت والتأقلم مع مشاكل الحیاة 

  .أن یستخدم الطالب التفكیر الناقد . ٣. ب
 .أن ینتج الطالب أسئلة تكون فیما بعد أسئلة بحثیة. ٤. ب

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :ة المهارات المهنیة المشترك. ١. ج
أن ُیعیــد الطالــب بنــاء األفكــار الــسیاسیة وجمعهــا . ١. ١. ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

   الحدیثة توتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلوما
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
أن یبــرمج الطالــب نفــسه علــي المناقــشة وتكــوین . ١. ٢. ج

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

  .المناهج السیاسیة 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 
  أحوال العرب قبل ظهور االسالم -١  : محتوي المقرر -٤

  المبادئ المثالیة التي تقوم علیها الدولة -٢
  إلسالمالغرب وقیمة وسماحة انظریات  -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

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

 األسبوع الخامس عشر:                 التوقیت -ب

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

اإلســـالم والـــسیاسة ، دار الـــشعب ، : حـــسین فـــوزي النجـــار  :                   كتب ملزمة -ب
   .١٩٦٩. . ع.م.القاهرة ،ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

  ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    فضل اهللا محمد إسماعیل. د . أ 
  لي میالد زكي غا.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥١  
  :اسم المقرر 

 النظم السیاسیة
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الرابعة

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

 

تعریــــف الطالــــب بالمفــــاهیم األساســــیة والنظریــــات والمــــدارس   :دف المقرر  ه-٢
   .الفكریة العالمیة التي تناولت الدولة تعریفها وأركانها

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحدد الطالب النظریات والمدارس الفكریة المختلفة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .ن الدولةالتي تناولت الدولة وأركا
أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

   .الحدیثة في دساتیر وتشریعات الدولة 
أن ُیمیـــز الطالـــب بـــین الظـــواهر والمـــؤثرات المختلفـــة . ٣. أ

 .التي ساهمت في نشأة الدولة 
أن ُیفسر الطالب العالقة بـین الـنظم الـسیاسیة والعلـوم . ٤. أ

ـــة أم ذات الـــصلة ســـواء أكا ـــوم اإلنـــسانیة واالجتماعی نـــت العل
 . الطبیعیة 

 أن ُیحــول الطالــب دراســته للــنظم الــسیاسیة إلــي احتــرام .٦. أ
  .قیم الدولة ودساتیرها إلي واقع ملموس

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

الـب بتـشخیص المـشكالت التـي تعـرض أن یتنبـأ الط. ٢. ب
وحـــل المـــشكالت . لهـــا كیـــان الدولـــة واقتـــراح حلـــول مختلفـــة 

 . والتأقلم مع مشاكل الحیاة من خالل نظرة قانونیة سلیمة 
أن یــستخدم الطالــب التفكیــر الناقــد فــي مجــال الــنظم . ٣. ب



 
 
 

     
   

  

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

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

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

 ..ومجتمع مدني

ــــــسیاسیة  ــــــنظم . ٤. ب. ال ــــــب أســــــئلة فــــــي ال أن ینــــــتج الطال
  .د أسئلة بحثیة السیاسیة تكون فیما بع

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

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

   الحدیثة توتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلوما
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
لمـــــشاركة فـــــي أن یبـــــرمج الطالـــــب نفـــــسه علـــــي ا. ١. ٢. ج

ـــــسیاسیة  مناقـــــشة وتكـــــوین رأي حـــــول القـــــضایا الدســـــتوریة ال
  .المعاصرة ما لها وما علیه

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

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

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

  .القانونیة القائمة المستمدة من الشریعة اإلسالمیة 
أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة . ٢. د  : المهارات العامة -د

  .الفریق 
ن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األفكــار ســواء بــصورة أ. ٣. د

  .مكتوبة أو شفاهَة 
أن یفاضــــــــل الطالــــــــب بــــــــین المــــــــشكالت الــــــــسیاسیة . ٥. د

  .المطروحة علي الساحة كل یوم وحل هذه المشكالت 
  أركان الدولة  -١  : محتوي المقرر -٤

  خصائص الدولة  -٢
  أصل نشأة الدولة  -٣
  وظائف الدولة  -٤
   للقانون خضوع الدولة -٥
  أشكال الحكومات  -٦
  القاعدة اإلسالمیة العامة في االختیار  -٧

   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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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
 امتحان تحریري                   :   األسالیب المستخدمة -أ

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

ــــد :                   كتب ملزمة -ب ــــد اهللا عب الــــنظم الــــسیاسیة ؛ دراســــة :  الغنــــي بــــسیوني عب
لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة فـي الفكـر 

:  ، منـــــــشأة المعـــــــارف٤ر األوربـــــــي ، طــــــــاإلســـــــالمي والفكـــــــ
   .٢٠٠٢ااإلسكندریة ، 

 تطــــور الفلــــسفة الــــسیاسیة مــــن صــــولون  :مــــصطفي النــــشار :   كتب مقترحة -  
ــــدون، الــــد  G القــــاهرة  ار المــــصریة الــــسعودیة حتــــى ابــــن خل

  .٢٠٠٥ .. ع.م.ج
، الترجمـة  ٢ ج١ôجô تطور الفكر الـسیاسي   جورج ساباین

  .١٩٧١ .. ع.م.     القاهرة L، دار المعارف العربیة
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
  یوجد ال

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  لميرئیس مجلس القسم الع    عصام كمال المصري. د 
  میالد زكي غالي.  د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥٢  
  :اسم المقرر 

 الفلسفة المعاصرة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -   عملي   ٥٦   نظري:  عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة المعاصرة
 

اإللمام بكافـة النظریـات الفلـسفیة المعاصـرة والـسمات الممیـزة   : هدف المقرر -٢
  .لكل فلسفة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ـــــسفیة . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ ـــــات الفل ـــــي أهـــــم النظری ـــــب عل أن بتعـــــرف الطال

  .تلفة المعاصرة وما تنقسم إلیه من مدارس فكریة مخ
ــــــة واإلتجاهــــــات . ٢. أ ــــــب التطــــــورات العلمی أن یحــــــدد الطال

 .الحدیثة للفلسفات الواقعیة والتحلیلیة والوجودیة 
أن یشرح الطالب الظواهر والعوامل المؤثرة في ظهور . ٣. أ

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

 .تفكیر وطرق االستدالل ال
أن یتنبـــــأ الطالـــــب بتـــــشخیص المـــــشكالت الفلـــــسفیة . ٢. ب

 .المعاصرة و اقتراح حلول مختلفة 
أن یستخدم الطالب التفكیر الناقد فـي مجـال الفلـسفة . ٣. ب

 .المعاصرة 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
 الطالــــب بنــــاء األفكارالفلــــسفیة وجمعهــــا أن ُیعیــــد. 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 
منــاهج أن ُیــنظم الطالــب علــي كیفیــة  اســتخدام ال. ٢. ٢. ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  .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
علي العمل الجماعي وٕادارة أن یكتسب الطالب القدرة . 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 المعاصرة . ٥. د

  .في الفكر االعربي والفكر الغربي وحل هذه المشكالت
  خصائص المذاهب المعاصرة - ١  : محتوي المقرر -٤

  اقعیةالو  - ٢
  التحلیلة - ٣
  البرجماتیة - ٤
  الوجودیة - ٥

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  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.  ٢. ج.٧
 %١٠٠: المجموع 

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

Gú�Q ١نقد المـذاهب المعاصـرة ،ج: اهیم إبراهیم مصطفي إبر  :                   كتب ملزمة -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

   .٢٠٠٨. . ع.م.المعرفةالجامعیة ،اإلسكندریة ، ج
  ال یوجد :   كتب مقترحة -  
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
  ال یوجد 

 
    توقیعال  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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥٣  
  :اسم المقرر 

 األیدلوجیا وفلسفة التاریخ
  :المستوى / فرقة ال

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -   عملي   ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة السیاسة
 

تعریــــف الطالــــب بالمفــــاهیم األیدیولوجیــــة وفلــــسفة الحــــضارة     : هدف المقرر -٢
  .في مجال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
ــــــسفة ظــــــروف أن ُیحــــــدد الطالــــــب . ١. أ  :ات والمفاهیم  المعلوم-أ األیــــــدیولوجیات وفل

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

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

 .فلسفة الحضارة مجاالت 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

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

أن یتنبـــأ الطالـــب بتــــشخیص المـــشكالت الحــــضاریة . ٢. ب
  .واقتراح حلول مختلفة 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

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

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

رأي حول القضایا الحضاریة محل الخالف المطروحـة علـي 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

  .الساحة 
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 
كــار ســواء بــصورة أن یقــدر الطالــب علــي توصــیل األف. ٣. د

  .مكتوبة أو شفاهَة 
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
   نشأة الحضارة البشریة -٣

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

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

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

عبد . ، ترجمة د فلسفة الحضارة: شیفتسرالبرت  :                   كتب ملزمة -ب
  .١٩٦٣،. ع.م.، ج القاھرة ،الرحمن بدوي
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

، دار قباء للطباعة  ضد العولمة : مصطفي النشار :   كتب مقترحة -
 .٢٠٠١.. ع.م.    والنشر، القاهرة 

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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   
آلدابا: كلیة     
الفلسفة: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

Ph ٠٥٤  
  :اسم المقرر 

 الفكر العربى المعاصر
  :المستوى / الفرقة 
 اللیسانس/ الثالثة 

  :التخصص 
  -   عملي    ٥٦   نظري : عدد الوحدات الدراسیة  الفلسفة اإلسالمیة

 

ت العالمیة التي لها صلة بالفكر اإللمام والتفاعل مع التطورا  : هدف المقرر -٢
  .اإلسالمي المعاصر

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

  الفكر العربي المعاصر
أن یشرح الطالب التطورات العلمیة لنظریتـي األصـالة . ٢. أ

 .مي علي مر العصوروالمعاصرة في الفكر اإلسال
أن یحــدد الطالــب أهــم الظــواهر والعوامــل المــؤثرة فــي . ٣. أ

  .إحداث التجدید في الفكر اإلسالمي 
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

 .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبــأ الطالــب بتــشخیص المــشكالت الفلــسفیة فــي . ٢. ب
 .لفكر اإلسالمي المعاصر واقتراح حلول مختلفة ا

أن یــستخدم الطالــب التفكیــر الناقــد فــي مجــال الفكــر . ٣. ب
 .الفلسفي 

أن ینـــــــتج الطالـــــــب أســـــــئلة فـــــــي الفكـــــــر اإلســـــــالمي . ٤. ب
  المعاصر تكون فیما بعد أسئلة بحثیة

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
أن ُیعید الطالب بناء األفكـار الفلـسفیة المعاصـرة . ١. ١. ج

   الحدیثةتوجمعها وتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلوما
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

  .مناقشة وتكوین رأي حول القضایا الفكریة المعاصرة 
لطالــب علــي كیفیــة  اســتخدام المنــاهج أن ُیــنظم ا. ٢. ٢. ج

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

  .استنباط القضایا الخاصة بالمهنة التي یعمل بها 
ن ُیعــدل الطالــب أفكــاره مــن أجــل المــساهمة فــي . 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 
  اإلسالمي التجدید في الفكر العربي  -١  : محتوي المقرر -٤

  األصالة والمعاصرة ومقارنة بینها  -٢
  الشیخ رفاعة رافع الطهطاوي  -٣
  زعیم النهضة الثقافیة في مصر  -٤
  اإلمام محمد عبده  -٥
  باعث النهضة في العلم اإلسالمي  -٦
  جمال الدین األفغاني  -٧
  فیلسوف الوحدة العربیة -٨

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان تحریري:                      األسالیب المستخدمة -أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
عظمـــاء التجدیـــد واإلصـــالح فـــي مجتمعنـــا :حیـــاة إبـــراهیم . د:                         مذكرات  -أ

  اإلسالمي الحدیث والمعاصر
یة أعـالم العـرب ، الهیئـة المـصر :   حسین فوزي النجار -١ :                   كتب ملزمة -ب

   .١٩٧٨للكتاب ، القاهرة ،  
فــي تراثنــا العربــي واإلســالمي ، عــالم :   توفیــق الطویــل -٢

  .١٩٨٢المعرفة ، الكویت ، مارس 
ــــادر -١ :    كتب مقترحة -   ــــین األصــــالة والمعاصــــرة ، دار :  محمــــد عبــــد الق ب

    ١٩٩٦المعرفة الجامعیة ،
رواد الـــــــوعي اإلنـــــــساني فـــــــي الـــــــشرق :  عثمـــــــان أمـــــــین -٢
  . سالمي اإل

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

  ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥٥  
  :اسم المقرر 

 حقوق االنسان
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -   عملي   ٥٦  نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة القانون
 

تعریف الطالب بالمفاهیم السیاسیة األساسیة المتعلقة بحقوق   : هدف المقرر -٢
  .األنسان العالمیة والمنبثقة من الدین اإلسالمي 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحــدد الطالــب أهــم النظریــات الفلــسفیة فــي مفهــوم . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

حقــوق اإلنــسان ، ومقارنـــة ذلــك بـــالنظم الغربیــة ، والمـــدارس 
  .الفكریة المختلفة معه 

أن یــــــشرح الطالــــــب التطــــــورات العلمیــــــة واالتجاهــــــات . ٢. أ
   ..ن  الحدیثة في حقوق اإلنسا

أن یتعرف الطالب علـي الظـواهر والمـؤثرات المختلفـة . ٣. أ
فـــي اإلعـــالن العـــالمى لحقـــوق اإلنـــسان المنبثـــق مـــن الـــدین 

 . اإلسالمي 
أن ُیفسر الطالـب العالقـة بـین حقـوق اإلنـسان والعلـوم . ٤. أ

 . اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر
ملمـــوس أن ُیحـــول الطالـــب القـــیم الـــسیاسیة إلـــي واقـــع . ٦. أ

  .وتطبیق حقوق اإلنسان بشكل فعلي 
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

 .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبـأ الطالـب بتـشخیص المـشكالت التـي تعـرض . ٢. ب

وحـل المـشكالت . لها حقوق اإلنسان  واقتراح حلول مختلفة 
 .الحیاة والتأقلم مع مشاكل 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 یستخدم الطالب التفكیر الناقد . ٣. ب
 .أن ینتج الطالب أسئلة تكون فیما بعد أسئلة بحثیة. ٤. ب

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن ُیعید الطالب بناء األفكار التي تـرتبط بحقـوق . ١. ١. ج
 تاإلنــسان  وجمعهــا وتحلیلهــا باســتخدام تكنولوجیــا المعلومــا

  ة الحدیث
  :المهارات المهنیة الخاصة . ٢. ج
أن یولــــد لــــدي الطالــــب  المــــشاركة فــــي مناقــــشة . ١. ٢. ج

وتكــوین رأي حــول قــضایا حقــوق اإلنــسان  المعاصــرة  و مــا 
  .لها وما علیه

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

 المنطــق الــسلیم فــي أن یفتــرض الطالــب اســتخدام. 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 

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

اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنـــسان المنبثـــق مـــن الـــدین  -١  : محتوي المقرر -٤
  اإلسالمي

  حریة الرأي -٢
  حریة العقیدة -٣
  حریة المسكن -٤
  حریة اإلنتقال -٥

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

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

 ..ومجتمع مدني

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

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

  :راجع  قائمة الكتب الدراسیة والم-٨
 ال یوجد :                         مذكرات  -أ

  ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
  ال یوجد :   كتب مقترحة -  
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥٦  
  :اسم المقرر 

 االقتصاد السیاسى
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -   عملي   ٥٦   نظري : سیةعدد الوحدات الدرا  فلسفة السیاسة
 

تعریــف الطالــب بالمفــاهیم األساســیة لإلقتــصاد الــسیاسي فــي   : هدف المقرر -٢
  .النظریات والمدارس الفكریة العالمیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیعـــرف الطالـــب النظریـــات والمـــدارس الفكریـــة فـــي . ١. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

  .  ي  االقتصاد السیاس
أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ

 .الحدیثة في االقتصاد السیاسي  
أن یحــدد الطالــب الظــواهر والعوامــل المختلفــة المــؤثرة . ٣. أ

 .في االقتصاد اإلسالمي 
أن ُیفسر الطالب العالقة بین االقتصاد السیاسي  فـي . ٤. أ

 ســــواء الفلــــسفیة أو اإلســــالم وغیــــره مــــن العلــــوم ذات الــــصلة
  .االجتماعیة 

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

أن یتنبأ الطالب بتشخیص المشكالت فـي االقتـصاد . ٢. ب
 . السیاسي  في اإلسالم واقتراح حلول مختلفة 

قتـصاد الـسیاسي  فـي أن ینتج الطالـب أسـئلة فـي اال. ٤. ب
 .اإلسالم تكون فیما 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

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

 ..ومجتمع مدني

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن ُیعیــد الطالــب بنــاء األفكــار وجمعهــا وتحلیلهــا . ١. ١. ج
    الحدیثةتباستخدام تكنولوجیا المعلوما

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

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

مناقــــشة وتكــــوین رأي حــــول القــــضایا التــــي تناولتهــــا الفلــــسفة 
  .العامة 

 كیفیـة  اسـتخدام المنـاهج أن ُینظم الطالب علـي.  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

سب الطالب القدرة علي العمل الجماعي وٕادارة أن یكت. 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
   .الفالسفة في الغرب وحل هذه المشكالت

  ذاتیة االقتصاد السیاسي        -١  : محتوي المقرر -٤
    أهمیة االقتصاد اإلسالمي -٢
  بعض مفاهیم علم اإلقتصاد -٣
  البنیان اإلقتصادي -٤
  نظریة القیمة والمنفعة -٥
  نظریات التوزیع -٦
  النقود والبنوك -٧
  العرض والطلب -٨

   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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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
  امتحان تحریري:                      األسالیب المستخدمة -أ

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

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

ذاتیـــــة الـــــسیاسة االقتـــــصادیة :  محمـــــد شـــــوقي الفنجـــــري –١ :                   كتب ملزمة -ب
اإلســــالمیة وأهمیـــــة االقتـــــصاد اإلســـــالمي ، مكتبـــــة األنجلـــــو 

  . .ع.م.المصریة ، ج
ـــم اإلقنـــصاد ، دار :  إســـماعیل محمـــد هاشـــم -٢ ـــادئ عل مب

   .٢٠٠٨. . ع.م.ة الجامعیة ، اإلسكندریة ، جالمعرف
اإلســالم واألوضــاع االقتــصادیة ، طـــ :  محمــد الغزالــي – ١ :   كتب مقترحة -  

٢ ô  بدون دار نشر.  
مبـادئ اإلقتـصاد التحلیلـي ، دار :  محمد مظلوم حمدي -١

  .ع.م.المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، ج
دوریات علمیة أو نشرات  -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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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
اإلسكندریة: جامعة   
اآلداب فرع دمنهور: كلیة    
  الفلسفة: قسم  

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي 

Ph ٠٥٧  
  :اسم المقرر 

  المعاصرةالنظریة السیاسیة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -   عملي   ٥٦  نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة السیاسة
 

تعریــــف الطالــــب بالمفــــاهیم الــــسیاسیة األساســــیة فــــي مجــــال   : هدف المقرر -٢
  .العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن ُیحدد الطالب مفهـوم النظریـة الـسیاسیة المعاصـرة، . ١. أ  :ت والمفاهیم  المعلوما-أ

ومقارنـــة ذلـــك بـــالنظم الغربیـــة ، والمـــدارس الفكریـــة المختلفـــة 
  .معه 

أن ُیــــستنتج الطالـــــب التطــــورات العلمیـــــة واالتجاهـــــات . ٢. أ
   .الحدیثة في النظریة السیاسیة المعاصرة  

ر والمؤثرات المختلفة فـي أن ُیمیز الطالب بین الظواه. ٣. أ
 .دور الجامعة الغربیة ومنظمة الدول األفریقیة 

ـــــسیاسیة . ٤. أ ـــــة ال ـــــین النظری ـــــب العالقـــــة ب أن ُیفـــــسر الطال
 . المعاصرة  والعلوم اإلنسانیة مدي التأثر والتأثیر

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

 .التفكیر وطرق االستدالل 
أن یتنبـأ الطالـب بتـشخیص المـشكالت التـي تعـرض . ٢. ب

لهــــا الــــرأي العــــام واقتــــراح حلــــول مختلفــــة ،وحــــل المــــشكالت 
 .والتأقلم مع مشاكل الحیاة 

  .أن یستخدم الطالب التفكیر الناقد . ٣. ب
 .یما بعد أسئلة بحثیةأن ینتج الطالب أسئلة تكون ف. ٤. ب

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ــــــرتبط . ١. ١. ج ــــــي ت ــــــاء األفكــــــار الت ــــــب بن ــــــد الطال أن ُیعی
بالنظریــــة الــــسیاسیة المعاصــــرة وجمعهــــا وتحلیلهــــا باســــتخدام 

   الحدیثة تتكنولوجیا المعلوما
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

رأي حول قضایا النظریة السیاسیة المعاصرة  و مـا لهـا ومـا 
  .علیه

أن ُینظم الطالب علـي كیفیـة  اسـتخدام المنـاهج .  ٢. ٢. ج
  .السیاسیة 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 شفاهة

  السیاسیةمفهوم النظریة  -١  : محتوي المقرر -٤
  تطور النظریة السیاسیة  -٢
  دور الجامعة العربیة ومنظمة الدول األفریقیة -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

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریرى:                     مستخدمة  األسالیب ال-أ

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

النظریــة الــسیاسیة بــین النظریــة : علــي عبــد المعطــي محمــد          :           كتب ملزمة -ب
  .ع.م.والتطبیق ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 ال یوجد  :   كتب مقترحة -

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

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥٨  
  :اسم المقرر 

    المنظمات االقلیمیة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -    عملي   ٥٦   نظري : راسیةعدد الوحدات الد  فلسفة السیاسة
إلقـــاء الـــضوء علـــي المنظمـــات اإلقلیمیـــة والفـــرق بینهـــا وبـــین   : هدف المقرر -٢

   .المنظمات الدولیة
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یحـــــدد الطالـــــب التطـــــورات العلمیـــــة فـــــي وظـــــائف . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

 .المنظمات اإلقلیمیة  
تعــرف الطالـــب علـــي الظـــواهر والعوامـــل المـــؤثرة أن ی.  ٣. أ

 .في نشاة هذه المنظمات 
أن ُیجــرب الطالــب كیفیــة إتبــاع المــنهج العلمــي فــي . ١. ب  : المهارات الذهنیة -ب

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

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

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

  المعاصر تكون فیما بعد أسئلة بحثیة
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
  :المهارات المهنیة المشتركة . ١. ج
لـسفیة المعاصـرة أن ُیعید الطالب بناء األفكـار الف. ١. ١. ج

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

  .مناقشة وتكوین رأي حول القضایا الفكریة المعاصرة 
أن ُیــنظم الطالــب علــي كیفیــة  اســتخدام المنــاهج . ٢. ٢. ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

  .استنباط القضایا الخاصة بالمهنة التي یعمل بها 
أن ُیعدل الطالب أفكاره مـن أجـل المـساهمة فـي .  ٤. ٢. ج

  حل إشكالیة الجمود الفكري
عي وٕادارة أن یكتسب الطالب القدرة علي العمل الجما. 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 
  جامعة الدول العربیة -١  : محتوي المقرر -٤

  أهداف جامعة الدول العربیة ومبادئها -٢
  ویة في جامعة الدول العربیةالعض -٣
  أجهزة جامعة الدول العربیة -٤
   الجامعةلسمج -٥
  منظمة الوحدة اإلفریقیة -٦
  اإلتحاد اإلفریقي -٧

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

    ال یو 

  : 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.  ٢. ج.٧
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

 %١٠٠: المجموع 

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

تطـــور الهیكـــل التنظیمـــي لمؤســـسات : ســـلیمان المنـــذري -١ :                   كتب ملزمة -ب
ــــة ، عــــدد   ٦العمــــل العربــــي المــــشترك ، مجلــــة شــــؤون عربی

  .أغسطس 
جامعة الدول العربیة ؛ دراسـة : س عبد المنعم  أحمد فار -٢

   .١٩٨٦تاریخیة سیاسیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
  ال یوجد :   كتب مقترحة -  

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

  ال یوجد

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

 و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األكادیمي
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 

Ph ٠٥٩  
  :اسم المقرر 

 مشروع بحث فى السیاسة
  :المستوى / الفرقة 

 اللیسانس/ الرابعة 
  :التخصص 

  -  عملي   ٥٦    نظري : عدد الوحدات الدراسیة  فلسفة السیاسة
 

اســـتیعاب الطالـــب لكافـــة الطـــرق والوســـائل المنهجیـــة إلعـــداد   : هدف المقرر -٢
   .بحث في السیاسة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣
أن یحـدد الطالـب التطـورات العلمیـة فـي مجـال منـاهج . ٢. أ  : المعلومات والمفاهیم -أ

 .البحث العلمي 
ـــــین ال. ٤. أ ـــــة ب ـــــات المتبادل ـــــب العالق ـــــشرح الطال ـــــوم أن ی عل

 السیاسیة وباقي العلوم اإلنسانیة
أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــي كیفیـــــة اســـــتخدام المنـــــاهج . ٥. أ

الفلـــــسفیة المختلفـــــة واإللمـــــام بكـــــل أدواتـــــه وأســـــالیب القیـــــاس 
 .المختلفة 

أن یتـرجم الطالـب أخالقیـات البحــث العلمـي الـي واقــع . ٦. أ
  ملموس

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

أن یتنبــأ الطالــب بتــشخیص المــشكالت الفلــسفیة فــي . ٢. ب
 .الفكر الفلسفي السیاسي واقتراح حلول مختلفة 

أن یــستخدم الطالــب التفكیــر الناقــد فــي مجــال الفكــر . ٣. ب
 .الفلسفي السیاسي

ي الــسیاسي أن ینـتج الطالـب أسـئلة فـي الفكـر الفلـسف. ٤. ب
  تكون فیما بعد أسئلة بحثیة

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن ُیعیــد الطالــب بنــاء األفكــار الفلــسفیة الــسیاسیة . ١. ١. ج
   الحدیثةتوجمعها وتحلیلها باستخدام تكنولوجیا المعلوما
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

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

  .مناقشة وتكوین رأي حول القضایا السیاسیة المعاصرة 
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 
كاره مـن أجـل المـساهمة فـي أن ُیعدل الطالب أف.  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 مجال . ٥. د
  .لبحث الفلسفي وحل هذه المشكالت ا

  كیفیة إعداد بحث -١  : محتوي المقرر -٤
  مرحلة ما قبل كتابة البحث -٢
  مرحلة الكتابة -٣
  أخالقیات البحث العلمي -٤
  كیفیة إعدد خطة بحث -٥

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

 والــــتعلم  أســــالیب التعلــــیم-٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد

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

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

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  . كیفیة اعداد البحث العلمى : حیاة محمد ابراهیم                        : مذكرات  -أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

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

 ..ومجتمع مدني

تقیـــیم وتنفیـــذ البحـــث اإلجتمـــاعي ، دار : غریـــب ســـید أجمـــد  :                   كتب ملزمة -ب
   .١٩٨٦. . ع.م.المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، ج

ـــة ١كیـــف تكتـــب بحثـــا أو رســـالة ، ط : أحمـــد شـــلبي :   كتب مقترحة -    ، مكتب
   .١٩٦٨.. ع.م.النهضة المصریة ، القاهرة ، ج

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 ال یوجد 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

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

 
 


