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الفھرس

- Iص-- --------------------------------------------------------------بطاقة تعریف اللیسانس
ص------------ ------------------------------------------------------ تحدید مكان التكوین-1
ص----------- ---------------------------------------------------- المشاركون اآلخرون- 2
ص---------------------- ------------------------------------------كوینإطار وأھداف الت- 3

ص----------------------- ----------------------مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین–أ 
ص--------------- ----------------------------------------------------أھداف التكوین-ب
ص-------------------- -------------------------------الكفاءات المستھدفةوالمؤھالت-ج
ص-------------------- -----------------------القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل-د
ص---------------------- ------------------------------- الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
ص--------------------- ----------------------------- لنجاعة لمتابعة التكوین مؤشرات ا-و

ص--------------------------- --------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة-4
ص---------------------- ----------------------------------------------قدرات التأطیر-أ

ص------------------------------------ في التخصص التأطیر الداخلي المسخر للتكوین -ب
ص---------------- -----------------في التخصص التأطیر الخارجي المسخر للتكوین -ج 
ص--- ----------------------------الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین- د 

ص--- ----------------------------------في التخصصإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوینا-5
ص-------------------- ---------------------------------المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ

ص--- ------------------------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات-ب
ص---------------- بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة والمتعلقة التوثیق المتوفر -ج
ص--فضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة - د

- IIص------------- ---------------------------------التخصصيبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
ص----------------- -----------------------------------------------------السداسي الخامس-
ص----------------- ----------------------------------------------------- السداسي السادس-
ص--------------------- ------------------------------------------للتكوینإجمالیة حوصلة ال-

III -ص----------- -----------------البرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الخامس والسادس

IV-ص-------------------- ------------------------------------------------ االتفاقیات/العقود

V- ص---- في التخصصالبیداغوجیة المعنیة بالتكوینلفرقةالكل شخص من ملخصةسیرة ذاتیة

VI- ص------ ----------------------------------------والعلمیةرأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة

VIII -ص----------------------- ---------------------------------تأشیرة الندوة الجھویةرأي

VIII - ص----------------------- -------------البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة اللجنة
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I -بطاقة تعریف اللیسانس
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:تحدید مكان التكوین-1

كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة :معھدكلیة أو 

الفلسفة: قسم

)یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل(:اللیسانستأھیلرقم قرار

: المشاركون اآلخرون-2

: المؤسسات الشریكة األخرى-

:الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرونوالمؤسسات-

: الشركاء الدولیون األجانب-
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:إطار وأھداف التكوین-3

)حقل إجباري(مشروعمكانة ال: التنظیم العام للتكوین–أ 

سواء من نفس فرقة (في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة 
:األخرى وفق الشكل التاليبالشعبیرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة ) التكوین أو فرق تكوین أخرى

: للمیدانقاعدة التعلیم المشترك

فلسفة/ علوم اجتماعیة :الفرع

التخصصات األخرى 
الموجودة بالشعبة المعنیة 

: بالمطابقة
فلسفة عامة-

: التخصص المعني بالمطابقة
فلسفة عامة
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)حقل إجباري(أھداف التكوین-ب
)سطرا على األكثر20- نھایة التكوینالمكتسبة عندالمعرفة ، الكفاءات المستھدفة(

نرید من . )فلسفة عامةتخصص (الفلسفةتكوین إطارات حاملین لشھادة لسانس في : الكفاءات المستھدفة-1
بة كم من المعارف واألطر النظریة التي تؤھلھم لیكونوا خالل من خالل ھذا التكوین إعطاء أو إكساب الطل

كما نطمح لفتح مشاریع بحثیة في المستقبل غرضھا ، مؤطرین في المؤسسات التربویة في اختصاص فلسفة
.تزوید مؤسستنا الجامعیة بإطارات جدیدة في االختصاص

: المعرفة المكتسبة عند نھایة التكوین-2
. رات الدراسیة وربطھا بالواقع المیدانياإلستعاب الجید للمقر-*
.القدرة على الفھم للمعطیات العلمیة والعملیة-*
.القدرة على تحلیل المشكالت والنقد البناء-*
. التدریب على العملیات االتصالیةوالقدرة-*

)حقل إجباري()سطرا على األكثر20(الكفاءات المستھدفةوالمؤھالت-ج
.مؤھلین للعمل المیدانيالفلسفةت حاملین لشھادة لسانس في تكوین إطارا-*
. سيالقدرة على توظیف المعارف التي تحصل علیھا من المسار الدرا-*
. اإللمام بھاوالقدرة على الفھم للمعطیات المكونة لعملھ-*
.القدرة على تحلیل المشكالت وتقدیم الحلول الممكنة-*
القدرة على العمل األكادیمي والبحث أو التوجھ إلى العمل اكتساب.(ادین العملالقدرة على التكیف مع می-*

).بمؤسسات أخرى التكیف السریع مع بیئة عملھ
. التواصلوالقدرة على العملیات االتصالیة-*
.القدرة على العمل الجماعي-*

)حقل إجباري(لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة -د
المتمثلة في المدارس االبتدائیة والثانویات والتربویةلمنطقة تتوفر على عدد كبیر من المؤسسات نظرا لكون ا

. إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعاني في الوقت الحاضر من قصور كبیر في إطارات الفلسفة
: )حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

. علم االجتماع-
. علم النفس-
.انعلم السك-
.األنثروبولوجیا-
األرطوفونیا-
. علوم التربیة-
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)حقل إجباري( لمتابعة التكوینالنجاعةمؤشرات- و
....)الكفاءات المكتسبة، متابعة الخرجین، إمكانیة التشغیل، نسبة النجاح، الدیمومةمعاییر( 

: تتم عن طریق تنفیذ البرنامج البیداغوجي المقرر وذلك كما یلي-*
.محاضرات تلقى في المدرجات-
.أعمال توجیھیة داخل القاعات-
.المطلوبة حیث یقییم على ضوئھارلتقاریأعمال تطبیقیة تتم في القطاعات المستھدفة مرفقة با-
. تقییم عن طریق االمتحانات وعملیات التقویم المتواصلة-
)الشركاءوالطلبة، من األساتذة(جمع المعلومات عن طریق التغذیة الراجعة -
. التقویمات التي تقوم بھا الفرق البیداغوجیة-

اإلمكانیات البشریة المتوفرة-
)یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض( قدرات التأطیر-أ

)رف الكلیة أو المعھدویصادق علیھ من طیمأل(في التخصص لتأطیر الداخلي المسخر للتكوین ا-ب
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)3سنة (المسخرة للتكوینالحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة -د

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
00 00 00 أستاذ التعلیم العالي
02 00 02 أستاذ محاضر أ
03 00 03 أستاذ محاضر ب

15 00 16 أستاذ مساعد أ
02 00 06 أستاذ مساعد ب

*أخرى
27 00 27 المجموع

مستخدمو الدعم والتقنیین: أخرى* 
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: في التخصصللتكویناإلمكانیات المادیة المتوفرة-5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال التطبیقیة : ر البیداغوجیة والتجھیزاتالمخاب-أ
)بطاقة لكل مخبر.( للتكوین المقترح

: عنوان المخبر

)عدد الطلبة(قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعدداتالتجھیزعنوان الرقم
02المدرجات

15القاعات
02الخاصة األنترنیتالقاعات

01مكتبة الكلیة
01المكتبة الجامعیة المركزیة

01قاعة الطباعة و السحب
01مكتبة الدوریات و المجالت

Datashow02
02آلة الطباعة 

03مكاتب
02طابعة

) االتفاقیات/ العقود الملحقةأنظر ( التكوین في المؤسساتومیادین التربص-ب

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص

)إجباريحقل (بعرض التكوین المقترحالمتعلقة في المؤسسة الجامعیة والتوثیق المتوفر -ج

المكتبة الخاصة بالكلیة ومكتبة الجامعة ومكتبة الدوریات-
أقسام العلوم اإلنسانیة  -
الثقافةمكتبة دار-
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المتوفرة بالمعھد أو الكلیةاالتصالاألعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم ومقرات -د

المكتبات بجمیع اشكالھا 
ومكتبة األطروحات العلمیة الدوریات

فضاءات البحث اإلكتروني ووسائل السمعي البصري على مستوى الكلیة
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II-التخصصيبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
)6-1(السداسیات 

)للمیدان والفرعقاعدة التعلیم المشترك الوزاریة الخاصة بمالحق القرارات دمج ت(



السداسي األول

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

66180820وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1مدخل إىل األنرتوبولوجيا1المادة 

0025xxسا 30/45ا س301سا 1مدخل إىل علم النفس2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
0025xxسا 30/45سا 301سا 1مدخل إىل علم االجتماع1المادة 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1مدخل إىل الفلسفة2المادة 

3013546سا 304سا 1وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

0022xxسا 30/45سا 301سا 11مدارس ومناهج1المادة 

0012xسا 30/45سا 1إحصاء وصفي2المادة 

)إخ/إج(2و ت م 
0011xسا 30/45سا 1/1إعالم أيل 1المادة 

309033سا 001سا 3وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
0012xسا 45//30سا 1مدخل إىل االقتصاد1المادة 

0022xxسا 30/45سا 301سا 1الفرد والثقافة2المادة 

304511سا 001وحدة التعلیم األفقیة
نصوص (1لغة أجنبیة 1المادة 

)فلسفیة
30سا 1/

/
0011xسا 45

1630سا3000450سا3013سا 10سا 1360مجموع السداسي 
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السداسي الثاني

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

66180820وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1علوم الرتبيةمدخل إىل 1المادة 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1الدميوغرافيامدخل إىل 2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
0025xxسا 30/45سا 301سا 1األرطفونيامدخل إىل 1المادة 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1جماالت العلوم االجتماعية2المادة 

3013546سا 304سا 1وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

0022xxسا 30/45سا 301سا 21مدارس ومناهج1المادة 

0012xسا 30/45سا 1استداليلإحصاء 2المادة 

)إخ/إج(2و ت م 
0011xسا 30/45سا 2/1إعالم أيل 1المادة 

309033سا 001سا 3وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
0012xسا 45//30سا 1تاريخ اجلزائر الثقايف1المادة 

0022xxسا 30/45سا 301سا 1مدخل إىل جمتمع املعلومات2المادة 

304511سا 001وحدة التعلیم األفقیة
نصوص (2لغة أجنبیة 1المادة 

)فلسفیة
30سا 1/

/
0011xسا 45

1630سا3000450سا 3013سا 10سا 2360مجموع السداسي
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السداسي الثالث

نوع التقییماألرصدةالمعاملي األسبوعيالحجم الساعالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

661801020وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1فكر شرقي1المادة 
0035xxسا 30/45سا 301سا 1ة الیونانیةالفلسف2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
0025xxسا 30/45سا 301سا 1مدارس الفلسفة الیونانیة1المادة 
0035xxسا 30/45سا 301سا 1تاریخ العلم2المادة 

009025سا 003سا 3وحدات التعلیم المنھجیة
0013xxسا 30/45سا 301سا 11منھجیة البحث الفلسفي 1المادة 
0012xxسا 30/45سا 301سا 1)الھند–الیونان ( المنطق التقلیدي2المادة 

00009034سا 3وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
0012xسا 45//30سا 1الفكر الخلدوني1المادة 

اختیار مادة (:المادة االختیاریة2مادة ال
)واحدة

فلسفة التاریخ-2فلسفة القیم-1
.فلسفة الدین-3

30سا 1
/

00سا 45
22

x

304511سا 001وحدة التعلیم األفقیة
30سا 1/)نصوص فلسفیة(1لغة أجنبیة 1المادة 

/
0011xسا 45

1630سا3000405سا 0010سا 3012سا 3337مجموع السداسي 
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السداسي الرابع-

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

661801020وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1مسیحیة-فلسفة یھودیة1المادة 
0035xxسا 30/45سا 301سا 1التأویل في العصر الوسیطفلسفة2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
0025xxسا 30/45سا 301سا 1علم الكالم1المادة 
0035xxسا 30/45سا 301سا 1فلسفة إسالمیة2المادة 

009025سا 003سا 3وحدات التعلیم المنھجیة
0013xxسا 30/45سا 301سا 21منھجیة البحث الفلسفي 1المادة 
0012xxسا 30/45سا 301سا 1المنطق الرمزي2المادة 

30004522سا 1وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
اختیار مادة (:المادة االختیاریة1المادة 

)واحدة
فلسفة التاریخ-2فلسفة القیم-1
.فلسفة الدین-3

30سا 1
/

00سا 45
22

x

309023سا 001وحدة التعلیم األفقیة
0012xسا 3045سا1مصادر فلسفیة1المادة 
0011xسا 3045سا 1/)نصوص فلسفیة(2جنبیة 2لغة 2المادة 

1630سا0000405سا 3012سا 3010سا 3337مجموع السداسي 
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:السداسي الخامس-

قییمنوع التاألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

66180820وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1فلسفة غربیة حدیثة1المادة 
0025xxسا 30/45سا 301سا 1فكر عربي حدیث2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
0025xxسا 30/45سا 301سا 11فلسفة الجمال1المادة 
0025xxسا 30/45سا 301سا 11فلسفة العلوم 2المادة 

3013556سا 004سا 3وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

0023xxسا 30/45سا 301سا 1فلسفیة حدیثةناھجم1المادة 
0022xxسا 30/45سا 301سا 11تعلیمیة الفلسفة2المادة 

)إخ/إج(2و ت م 
0011xسا 30/45سا 1/مناھج الدراسات االستشراقیة1المادة 

00009023سا 3وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
0011xسا 45//30سا 1الفلسفة االجتماعیة1المادة 
اختیار مادة (:المادة االختیاریة2المادة 

)واحدة
الفلسفة السیاسیة-1
فلسفة األخالق-2
الفلسفة ومبادئ حقوق -3

.اإلنسان
الفلسفة والبیوتیقا-4

30سا 1
/

00سا 45
12

x

304511سا 001وحدة التعلیم األفقیة
30سا 1/)نصوص فلسفیة(1لغة أجنبیة 1المادة 

/
001سا 45

1
x

1630سا0000450سا 0012سا 12سا 5360مجموع السداسي 
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:السداسي السادس-

قییمنوع التاألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

66180820وحدات التعلیم األساسیة
)إخ/إج(1و ت أ 

0025xxسا 30/45سا 301سا 1معاصرةفلسفة غربیة 1المادة 
0025xxسا 30/45سا 301سا 1معاصرفكر عربي2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ 
0025xxسا 30/45سا 301سا 21فلسفة الجمال1المادة 
0025xxسا 30/45سا 301سا 21فلسفة العلوم 2المادة 

009045سا 003سا 3وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

0023xxسا 30/45سا 301سا 1معاصرةفلسفیة مناھج1المادة 
0022xxسا 30/45سا 301سا 21تعلیمیة الفلسفة2المادة 

00009023سا 3وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
0011xسا 45//30سا 1والیوميالفلسفة 1المادة 
یار مادة اخت(:المادة االختیاریة2المادة 

)واحدة
الفلسفة السیاسیة-1
فلسفة األخالق-2
الفلسفة ومبادئ حقوق -3

.اإلنسان
الفلسفة والبیوتیقا-4

/30سا 1
/

00سا 45
12

x

0039022وحدة التعلیم األفقیة
0011xسا 30/45سا 1/مخاطر المخدرات1المادة 

30سا 1/)نصوص فلسفیة(2بیة لغة أجن2المادة 
/

001سا 45
1

x

1630سا0000450سا 0012سا 3012سا6360مجموع السداسي 



لكل ، ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھةینبغي(حوصلة إجمالیة للتكوین-
)لتعلیمیةبالنسبة لكل أنماط الوحدات االسداسیات الستة

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة توح س

69 00 16.30 15.00 36 محاضرة
70.30 12 00 22.30 36 أعمال موجھة

00 00 00 00 00 أعمال تطبیقیة
2610 360 495 675 1080 عمل شخصي

00 00 00 00 00 )حدد(عمل آخر
2738.30 372 514.30 710 1142 المجموع

180 08 21 31 120 األرصدة

% 100 4.44 % %11.66 %17.22 66.6% األرصدة لكل وحدة % 
تعلیم
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III -البرنامج المفصل لكل مادة
)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

)كل الحقول تمأل إجباریا(
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وللسداسي األا
التعليم األساسية:عنوان الوحدة

روبولوجياثمدخل إىل األن: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ( 

ألنثربولوجيالالتعرف على املقدمات األساسية -
:سبقة املطلوبةاملعارف امل

) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
تاريخ األفكار- 
تاريخ الثقايف- 

:حمتوى املادة
.مفهوم علم األنثروبولوجيا

اآلركيولوجيا - االثنوغرافيا –االثنولوجيا –األنثروبولوجيا 
:روبولوجيا بالعلوم االجتماعيةعالقة علم األنث

) من حيث املنهج-/ من حيث املوضوع -/ من حيث النشأة - (
األنثروبولوجيا والفلسفة

األنثروبولوجيا وعلم النفس
األنثروبولوجيا والتاريخ

األنثروبولوجيا وعلم االجتماع
:تاريخ األنثروبولوجيا

:جياالتطبيقات االنثروبولوجية قبل نشأة األنثروبولو 
احلضارات املائية
اليونان والرومان

احلضارة العربية اإلسالمية
العصور الوسطى

أوروبا يف عصر النهضة واألنوار
القرن التاسع عشر والتوسع االستعماري
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نشأة األنثروبولوجيا
من علم االجتماع إىل األنثروبولوجيا

املوضوع واهلدف: األنثروبولوجيا التقليدية
وبولوجية التيارات االنثر 

التيار التطوري 
التيار االنتشاري التارخيي

التيار الوظيفي
التيار الثقايف 

.املوضوع واهلدف:االنثربولوجيا احلديثة
.أمهية األنثروبولوجيا يف العصر احلايل

.النظريات األساسية يف علم األنثروبولوجيا

.الدراسات األنثروبولوجية يف اجلزائر قبل االستقالل
البحث والتقنيات يف األنثروبولوجيامنهج

البنيوية-الوظيفية –اإلثنية املنهجية 
. تقنيات البحث امليداين

.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة:طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-

:املراجع
صحراوي بوزيد :ترمجة، )تدريبات علمية(ية منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسان:آجنرس موريس- 

.2004اجلزائر ، دار القصبة للنشر ، وآخرون
الدار البيضاء ، نشر املركز الثقايف العريب ، ترمجة قبسي حسن، اإلناسة البنيانية :سرتاوس كلود ليفي- 

.1995املغرب 
معهد الدراسات االسرتاتيجية بريوت ، ترمجة الوند جهيدة ، املسح اإلتنولوجي امليداين:كوبان جان- 

.2007لبنان 
.1981األهلية للنشر والتوزيع بريوت لبنان ، ترمجة زيادة نيكوال ، تاريخ البشرية :توينيب آرنولد- 
قرطبة للنشر الدار ، ترمجة جابر عصفور، عصر البنيوية من ليفي سرتوس إىل فوكو:كريوزيل إديث- 

.2002البيضاء املغرب 

ABELÈS M., Anthropologie et marxisme, Paris, Éditions Complexe, PUF, 1976.
ADDI, L., Sociologie et anthropologie chez Pierre Bourdieu. Le paradigme
anthropologique kabyle et ses conséquences théoriques, Paris, La Découverte, 2002.
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BALANDIER G., Sociologie actuelle de l'Afrique Noire Paris PUF 1955.
BELHACHEMI F., « Nouvelle interprétation du processus du peuplement dans le massif
du Hoggar à partir des géographes arabes », Revue de géographie alpine, vol. LXXXIX, n°
1, juin 1991, numéro spécial Montagnes du Sahara.
BOURDIEU, P., Travail et travailleurs en Algérie, Paris, La Haye, Mouton & Co, 1964.

Cambridge, Cambridge Universrty Press, 1979.
COPANS J., Anthropologie et impérialisme, Paris, Maspero, 1975.
GEERTZ, C ; GEERTZ, H. ; LAWRENCE, R., Meaning and Order in Moroccan Society,
GEERTZ, C, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973.
GODELIER M., Rationalité et irrationalité en économie, collection « Économie et
Socialisme », Paris, Maspero, 1966.
GURVITCH G., Dialectique et Sociologie, collection Champs, Paris, Flammarion, 1962.
LÉVI-STRAUSS C., Tristes Tropiques, collection « Terre Humaine », Paris, Plon, 1955.

***
التعليم األساسية:عنوان الوحدة

مدخل إىل علم النفس: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من( 
التعرف على مباحث النفس وأهم التيارات- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
النفساملبادئ الفلسفية األوىل لنشأة مباحث - 

:حمتوى املادة
مدخل إىل علم النفس :الدرس األول

حملة تارخيية عن ظهور علم النفس وتطوره                                                                    - 
التعريف بعلم النفس                    - 
فروع علم النفس - 

مناهج البحث يف علم النفس :الدرس الثاين*
املنهج الوصفي - 

املنهج التجرييب - 
املنهج املقارن - 
املنهج العيادي - 
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مدارس علم النفس                   :الدرس الثالث* 
نفسي مدرسة التحليل ال- 
املدرسة السلوكية - 
املدرسة املعرفية - 
االجتاه اإلنساين الظاهرايت - 

الــــــذكـــــــــــاء: الدرس الرابع* 
مفهومـــــــه-
خصائص الذكـــاء-
النظريات املفسرة لطبيعة الذكاء- 
العوامل املؤثرة يف الذكاء- 
قياس الذكاء-

اإلدراك : الدرس اخلامس* 
تعريف اإلدراك -
آلية عملية اإلدراك -
مل اليت تنظم اإلدراك العوا-
البيئة وتأثريها على اإلدراك-

اإلحساس واالنتباه : الدرس السادس* 
تعريف اإلحساس -
خصائص اإلحساس -
تعريف االنتباه -
مميزات االنتباه- 
مكونات االنتباه - 
العوامل املؤثرة يف االنتباه  - 

الـــتــــعـــلـــــــــــــــم   : الدرس السابع* 
مفهومــــــه- 
النظريات املفسرة لعملية التعلم - 
ؤثرة على عملية التعلمالعوامل امل- 

.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة:طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-

- www.almostafa.com
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- 4shared.com - free file sharing and storage
- http://www.shamela.ws/list.php?cat=26
- مكتبة صید الفوائد االسالمیة
- مكتبة مشكاة االسالمیة
- http://www.islamport.com
- http://abooks.tipsclub.com

***
التعليم األساسية:عنوان الوحدة

مدخل إىل علم االجتماع: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) ثة أسطر على األكثريف ثال، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ( 
التعرف على أسس وقواعد علم االجتماع- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
تاريخ األفكار والثقافات- 

:حمتوى املادة
.تعريف علم االجتماع: أوال
).من الفكر االجتماعي إىل علم االجتماع(علم االجتماع تاريخ : ثانيا
.موضوع علم االجتماع: ثالثا
.رواد علم االجتماع: رابعا

.ابن خلدون- 1
.أوجست كونت- 2
.كارل ماركس- 3
ماكس فيرب- 4
.دوركامي- 5
.املداخل النظريات الكربى يف علم االجتماع: خامسا
).اإلسالمي(املدخل اخللدوين - 1
)نظرية الفعل، النظرية البنيوية، النظرية الوظيفية(، )غ عنهوما تفر (املدخل الوضعي- 2
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).النظرية املاركسية احملدثة، النظرية املاركسية(، )وما تفرغ عنه(املدخل املاركسي - 3
.جماالت علم االجتماع: سادسا
.علم االجتماع واملنهج العلمي: سابعا
.مفاهيم أساسية يف علم االجتماع: ثامنا

1..
.ماعة االجتماعيةاجل.2
.العمليات االجتماعية.3
.الفرد والشخصية.4
.الفعل االجتماعي والتفاعل االجتماعي.5
.النظم واألنساق والسمات والرموز.6
.التغري االجتماعي والتطور والنمو.7
.املركز والدور.8
:عالقة علم االجتماع ببعض العلوم األخرى: تاسعا

.العلوم الطبية- 1
.اهلندسة املعمارية- 2
.م السياسيةالعلو - 3
.العلوم القانونية- 4
.العلوم اإلدارية- 5
.االمتحان+ األعمال املوجهة عالمة :طريقة التقييم-

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-
- www.almostafa.com
- 4shared.com - free file sharing and storage
- http://www.shamela.ws/list.php?cat=26
- مكتبة صید الفوائد االسالمیة
- مكتبة مشكاة االسالمیة
- http://www.islamport.com
- http://abooks.tipsclub.com

***
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التعليم األساسية:عنوان الوحدة
الفلسفةمدخل إىل : املادة

5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، د جناحه يف هذه املادة ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بع( 
التعرف مباحث الفلسفة الكربى- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
تاريخ األفكار والثقافات- 
.تاريخ األديان واجلماعات- 
:وى املادةحمت

.تعريفـها- 1
.مناهجها- 2
.الشمولية - : خصائصها- 3

.االتساق- 
.العمق - 

:قيمتها- 4
.موقف الشك يف أمهية الفلسفة - 
.موقف الدفاع عن أمهية الفلسفة - 

) .ينبوعها ( أصـوهلا - 5
).التواصل ، القلق ، الشك ، الدهشة ( أصول داخل الطبيعة البشرية - 
).يخ الفلسفة تار ( أصول خارج الطبيعة البشرية - 

توحيد العلوم -:   وظائفـها- 6
الـرتبيــة- 

: املعارف والعلومعالقتها بباقي- 7
عالقتها بالدين- أ 

.عالقتها بالدين الوضعي-
.عالقتها بالدين السماوي-
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:عالقتها بالعلم-ب
.لفيزياء ا، البيولوجيا ، الطب :عالقتها بالعلوم التجريبية- 

.القانون، االقتصاد ، التاريخ ، علم االجتماع ، علم النفس :عالقتها بالعلوم اإلنسانية- 
.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

:املراجعو قائمة املصادر
:باللغة العربية-أ

ـــة التـــأليف، 5ط، قصـــة الفلســـفة اليونانيـــة ، زكـــي جنيـــب حممـــود ، محـــد أمـــني أ- ، النشـــر والرتمجـــة    و مطبعـــة جلن
.1964القاهرة 

.1995دار املعرفة اجلامعية ، ) ب ط( ، يف فلسفة الطب ، أمحد حممود صبحي حممود فهمي زيدان -
.القاهرة، دار املعارف مبصر ، 2ط، مظهر سعيد حممد ، نظلة احلكيم ، اجلمهورية ، أفالطون -
.1986القاهرة ، التوزيعو دار الثقافة للنشر، )ب ط( ، مدخل إىل الفلسفة، إمام عبد الفتاح إمام-
.1972، اهليئة العامة املصرية للكتاب ، ) ب ط(، ترمجة عثمان أمني ، فلسفة كانط ، إميل بوترو -
منشــورات جامعــة قــاريونس ، ) ب ط(، ترمجــة حممــد عبــد الكــرمي ، تــاريخ الفلســفة املعاصــرة يف أوروبــا ، بوخينســكي -

) .ب ت(، بنغازي 
1979بـريوت ، النشـرو دار الطليعـة للطباعـة، 2ط، ترمجـة مسـري كـرم ، تطور الفكر الفلسفي ، ثيودور أويزرمان -

.
رينيــــه -1999، ســـراس للنشــــر ، الـــدار التونســــية للنشــــر، 1ط، ســــفة العلــــم يف الفل، محـــادي بــــن جـــاء هللا -

.1970بريوت ، اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع ، 2ط، ترمجة مجيل صليبا ، مقالة الطريقة ، ديكارت 
ـــا إبـــراهيم - زكريـــا -1968، دار مصـــر للطباعـــة ، ) ب ط(، دراســـات يف الفلســـفة املعاصـــرة ، زكري

) .ب ت(، مكتبة مصر ، ) ب ط(، مشكلة الفلسفة ، إبراهيم 
.1986بريوت ، النشر و دار الطليعة للطباعة، 1ط، مفهومها للواقع و فلسفة العلم املعاصرة، سامل يفوت -
.1962، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1ط، الرتبية و الفلسفة، صادق مسعان -
، النشـــر و دار الوفـــاء لـــدنيا الطباعـــة     ، 1ط، الـــذات احلقيقيـــة عنـــد كـــارل ياســـربس ، صـــفاء عبـــد الســـالم جعفـــر -

.2002اإلسكندرية 
) .ب ت(، مطبعة جامعة دمشق ، 2ط، ) منزلتها و حتليلها( التجربة الفلسفية ، عادل العوا -

) .ب ت(، القاهرة ، النشر و دار الكتاب العريب للطباعة، ) ب ط(، مدرسة احلكمة ، عبد الغفار مكاوي -
1975القاهرة ، النشر و دار الثقافة للطباعة، 2ط، رواد املثالية يف الفلسفة الغربية ، عثمان أمني -

:باللغة األجنبية-ب
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-Aristot, la métaphysique tom 1 ( nouvelle édition entièrement , refondue avec
commentaire ), J.Tricot ,  librairie philosophique .J.Vrin Paris 1970 .
-Auguste Comte, cours de philosophie positive, Cérès Édition, 1994 .
-Francoise Raffin , la dissertation philosophique ( la diactique à l'œuvre) centre national de
documentation pédagogique , Paris 1994 .
-George Politzer, principes élémentaire de philosophie, Éditions Sociales,Paris 1972.
-Jeanne Barthelmy et Frédérique Kleman, les métiers de la santé, Bayard Édition Paris.
-Jeanne francois Dortier , philosophie de notre temps, Édition Science Humaines, 2000.
-Jurgen Habermas, la pensée postmétaphysique, traduit par Rainer Rochlitz , Armand
Colin, Paris 1993 .
-M.Dufrenne et P.Ricoeur, karl Jaspers et la philosophie de l'existence, Édition Du Seuil,
Paris 1947 .
-Raymond Aron la philosophie critique de l'histoire, librairie philosophique J.Vrin 1969.
-Réné Descartes , les principes de la philosophie, librairie philosophique J.Vrin 1967.
-Robert Misrahi ,qu'est ce que la liberté, Armand Colin, Paris 1998 .
- Karl Jaspers, les grands philosophes, traduit par Jeanne Hearsch, Union Générale,
d'Édition, Paris .

***
وحدات التعليم املنهجية : الوحدة

1مدارس ومناهج : املادة
2:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
تأيت هده ) ثة أسطر على األكثريف ثال، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

إجراء البحث العلمي
:املعارف املسبقة املطلوبة

) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
االطالع والدراسة والتفكري مبعىن استخدام القدرات العقلية اليت منحت لإلنسان من حيث القدرة على التفكري والقدرة 

. على التخيل والقدرة على التحليل والقدرة على الربط 
: حمتوى املادة

.تعريف املنهج العلمي.1
.أمهية املنهج العلمي.2
،االستنباط،التجريب،الرتكيبالتحليل، الفهم، التصور، االستقراء: يف املنهج العلميالعمليات األساسية .3

.التعليم،احلكم،التجريد،التفسري،التصنيف
.الوسائل، األساليب، املراحل، املبادئ: العناصر األساسية يف املنهج العلمي.4
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.التعميم، تبار الفروضاخ، وضع الفروض، املالحظة: خطوات املنهج العلمي.5
: مراحل تكون املنهج العلمي.6

يف العصور القدمية.أ
يف العصور الوسطى.ب

إسهام املسلمني-
إسهام فالسفة وعلماء أوروبا-

يف العصر احلديث .ج
.الدعوة إىل استخدام املنهج العلمي يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية.7
.نسانيةاملنهج العلمي يف الدراسات االجتماعية واإل.8
.مقارنة بني العلوم االجتماعية واإلنسانية من جهة والعلوم الطبيعية من جهة أخرى.9

.املناهج الكمية واملناهج الكيفية.10
: املوضوعية والذاتية.11

.تعريف املوضوعية.أ
.التفكري الذايت والتفكري املوضوعي.ب
.املوضوعية من اخلارج.ج
.املوضوعية من الداخل.د
.ارجاملوضوعية من الداخل واخل.ه

.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع
سوس ، مركز الرتبية األساسية يف العامل العريب، البحث االجتماعي مناهجه وأدواته: إبراهيم أبو لغد وآخرون- 

، الليان
، الكويت، وكالة املطبوعات، أصول البحث العلمي ومناهجه: أمحد بدر- 
، املدينة املنورة، مناهج البحث وحتقيق املخطوطات مكتبة العلوم واحلكم:أكرم العمري- 
.ت.د، القاهرة، دار الفكر العريب، أسس البحث االجتماعي: مجال زكي وآخرون- 
ةالقاهر ، دار املعارف، : حامد عامر- 
دمشق، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، البحث اجلغرايف مناهجه وأساليبه: خري صفوح- 
، املصريةمكتبة األجنلو، ترمجة حممد نبيل نوفل. مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس :ديو بولود فان دالني- 

عمان، اجلمعية العلمية امللكيةمطابع، دليل الباحث يف تنظيم كتابة البحوث االجتماعية: ربيحي احلسن
.مناهج البحث العلمي وأساليبه عمان: سامي عريفج وآخرون- 
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اإلسكندرية ، مؤسسة شباب اجلامعة، املنهج العلمي والعلوم االجتماعية: السيد علي شتا- 
1963القاهرة ، يفمطبعة دار التأل، اإلحصاء يف البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: السيد حممد خريي- 
عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع، الوجيز يف مناهج البحث العلمي: عاصم األعرجي- 
القاهرة  ، ةوهبمكتبة ، أصول البحث االجتماعي:عبد الباسط حسن- 
القاهرة، مطبعة جلنة البيان، أصول البحث العلمي: عبد الباسط حسن- 
دمشق، مكتبة دار الفتح، كتابة البحث العلمي والثقافية املكتبيةمبادئ يف  : عبد احلق كايد- 
القاهرة، دار املعارف، علم االجتماع: عبد احلميد لطفي- 
.الكويت، وكالة املطبوعات، مناهج البحث العلمي: عبد الرمحن بدوي- 
القاهرة، مكتبة اخلاجني، حتقيق النصوص ونشرها:عبد السالم هارون- 
، بريوت، مؤسسة الرسالة، املنهج يف كتابات الغربيني يف التاريخ اإلسالمي:د العظيم الديبعب- 
مكة املكرمة، املكتبة امللكية، توثيق النصوص وضبطها عند احملدثني:عبد هللا موفق- 

***
وحدات التعليم املنهجية : الوحدة

إحصاء الوصفي: املادة
2:الرصيد
1:املعامل

: تعليمأهداف ال
تأيت هده ) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

إجراء البحث العلمي
:املطلوبةاملعارف املسبقة

) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
: حمتوى املادة

علم اإلحصاء وعالقته بالعلوم األخرى_
دور اإلحصاء يف العلوم االجتماعية_
تنظيم البيانات_
)املنوال املتوسط احلسايب ـ الوسيط ـ (مقاييس النزعة املركزية _
) االحنراف عن املتوسط ـ املدى ـ التباين ـ االحنراف املعياري ( مقاييس التشتت _ 
).املئينيات _ الدرجة املعيارية ـ الدرجة الثنائية ( حتويل درجات اخلام _ 
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.عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

***
يةنهجالتعليم امل:ن الوحدةعنوا

1إعالم آيل : املادة
1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.التعرف على مبادئ اإلعالم اآليل
:املعارف املسبقة املطلوبة

) سطرين على األكثر، فة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف تفصيلي للمعر ( 
ثقافة عامة
: حمتوى املادة

Définition des concepts.
Historique de l’informatique.
Domaine d’utilisation de l’information.
Traitement de l’information.
Les ordinateurs.

.عالمة التطبيق: يمطريقة التقي

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع
***

التعليمية االستكشافية: عنوان الوحدة
مدخل إىل االقتصاد: املادة

2:الرصيد
1:املعامل

: أهداف التعليم
) األكثريف ثالثة أسطر على، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

التعرف على مبادئ االقتصاد
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:املعارف املسبقة املطلوبة
) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

ثقافة عامة حول مفهوم االقتصاد
: حمتوى املادة

علم العالقات ، علم االختيارات الفعالة، يةعلم الرفاه، علم الثروة(التعريف- :موضوع علم االقتصاد
)االجتماعية يف إطار اإلنتاج

املشكلة االقتصادية- 
مفهوم احلاجة والسلعة- 
.استخدام وتطبيق علم االقتصاد- 

املدخل النظري: الفصل الثاين
- )عناصر اإلنتاج، حساب اإلنتاج، مفهوم اإلنتاج(نشاط اإلنتاج- 

.االمتحان: طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( راجعامل
***

التعليمية االستكشافية: عنوان الوحدة
الفرد والثقافة: املادة

2:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

ربط العالقة ب
:املعارف املسبقة املطلوبة

) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
......علم السكان ، علم النفس، الفلسفة، علم االجتماعمعلومات 

: حمتوى املادة
.الّتفرد، الفردية، الفردانية، مفهوم الفرد-1-
)إشكالية الطبع والتطبع(الفرد والطبيعة -2-
)حتليل النزعة الغريية(الفرد والغري -3-
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)اهلوية وإشكالية اخلصوصية(الفرد والثقافة احمللية -4-
)الف وإشكالية االستالب واالغرتابالتنوع واالخت(الفرد والثقافة العاملية -5-
)املواطنة وحقوق الفرد(الفرد والدولة -6-
)إشكالية املصري(الفرد والتقنية -7-
، التصويت، الكراهية، احلب، السفر، العنف، التوحد، اهلجرة(الفرد وقضايا اهلامش -8-

)جودة احلياة، السعادة، املوت، االنعزال، املشاركة السياسية
.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة:طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع
***

األفقيةالتعليمية : عنوان الوحدة
1لغة أجنبية : املادة

1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادةذكر ما( 

.
THE OBJECTIVE OF THE MODULE:

Practical use the English language as a toll for self information – English should
also be as a means of expression .
OBJECTIF DU MODULE:
Development d’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez
l’étudiant .

:املعارف املسبقة املطلوبة
) سطرين على األكثر، اليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة و ( 

توفر مبادئ قاعدية يف اللغتني الفرنسية واالجنليزية  

: حمتوى املادة اإلجنليزية
CONTENT:

Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included
in the third year program .

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts .
- Business letters: their techniques with practical exercises .
- Reports and proceeding: their techniques with practical exercises .
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- The presentation of the report – the proceeding:
- English oral and written practice .

: حمتوى مادة الفرنسية
CONTENU:

- Etude de texte avec exploitation structurelle.
- Révision et consolidation des structures de base.
- Insistance sur la compétence de la communication.
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus

dans le programme de1 Semestre .
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe: ses techniques avec exercices pratiques.
- L’essai: ses techniques avec exercices pratiques.

.المة األعمال التطبيقيةع: طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**
Ellis G  ، and Sinclair B. Learning to learn English: A course in Learner training (1999).
Cambridge University Press.
1- Walter  ، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil
Wars.
Princeton: Princeton University Press
Goemans  ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University Press.
2- Kydd  ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: Princeton
University Press
James  ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War
3-Bueno de Mesquita  ، Bruce. 2006. Game Theory  ،political Economy  ، and the Evolving
Study of War and Peace
4-Fearon  ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan Aart Scholte and Roland Robertson. New
York: Routledge  ، 2007. 4 volumes

*******

السـداسـي الثـانـي
التعليم األساسية:عنوان الوحدة

مدخل إىل علوم الرتبية: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، كتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ذكر ما يفرتض على الطالب ا ( 

:املعارف املسبقة املطلوبة
) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
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:حمتوى املادة
مفاهيم أولية، تعريف علوم الرتبية_
لرتبيةاألسس العامة ل_ 
نشأة علوم الرتبية ومراحل تطورها_
املدارس الكربى_
)علم االجتماع ، علم النفس ( علوم الرتبية وعالقتها بالعلوم االجتماعية األخرى _
.أهم االجتاهات يف الرتبية_ 
)سيكولوجية الرتبية ، الرتبية والتكنولوجية، الرتبية املقارنة( ميادين الرتبية _
الفرد_ 
د واألسرةالفر - 

 _.
.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**
***

التعليم األساسية:عنوان الوحدة
مدخل إىل علم السكان: املادة

5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، به من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسا( 
التعرف على قضايا علم السكان- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
ثقافة عامة- 
رياضيات- 

:حمتوى املادة
)التعريف بعلم السكان ( خل تارخيي إىل علم السكان مد_ 
نظريات علم السكان_ 
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وسائل وتقنيات املالحظة_ 
مؤشرات السكان _ 
عالقة علم السكان بالعلوم االجتماعية األخرى_ 

.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة : طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**

***
التعليم األساسية:عنوان الوحدة

مدخل إىل األرطوفونيا: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ( 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، يت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة وال( 

:حمتوى املادة
.و ـ حتديد ماهية األرطوفونيا1
ـ تعريف باألرطوفونيا موضوعا ومنهجا 2

. ـ جماالت التدخل االرطوفوين
.مهامه و ـ تكوين األخصائي االرطوفوين3
....).، علم االجتماع ، علوم الرتبية ، اللسانيات ، الطب ، م النفس عل(ـ األرطوفونيا وعالقتها بالعلوم األخرى 4
...).، اآلليات قبل اللغوية، الصوت، النطق، الكالم، اللسان، اللغة( ـ حتديد بعض املفاهيم األساسية 5
. العصبية للنمو اللغويو ـ األسس النفسية6
:ـ التطبيقات األساسية7

.الكالم عند الطفل و اللغةأ ـ اضطرابات
.ب ـ اضطرابات اللغة عند الراشد

.ج ـ اضطرابات الصوت  
)الكشفو تقنيات الفحص(مبادئ التشخيص و آليات- د

. الوقايةو مبادئ العالج–ه 
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.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم
)إخل، انرتنتمواقع، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**

****
التعليم األساسية:عنوان الوحدة

جماالت  العلوم االجتماعية: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ( 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف تفصيلي( 

:حمتوى املادة
ـ جماالت علم االجتماع1
ـ جماالت علم النفس2
ـ جماالت الفلسفة 3
ـ جماالت األنثروبولوجيا4
ـمجاالت األرطوفونيا5
ـ جماالت علوم الرتبية6
ـ جماالت علم السكان7

.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة: ييمطريقة التق
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**

***
التعليم املنهجي:عنوان الوحدة

2مدارس ومناهج : املادة
2:الرصيد
2:املعامل
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:أهداف التعليم
) ثالثة أسطر على األكثريف، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ( 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

:حمتوى املادة
:املدارس املنهجية الكربى

.املدرسة اإلسالمية
.املدرسة املاركسية
.املدرسة الوضعية
.املدرسة الوظيفية
.املدرسة البنيوية

. روادها. تارخيها. املطلوب التعرض لكل مدرسة من هذه املدارس من خالل
:تصورها املنهجي

.القواعد املنهجية االسرتشادية
.النموذج التصوري

.مراحل التحليل
.نسق التفسري

.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة : طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**
بية األساسية يف العامل العريب، مركز الرت ، البحث االجتماعي مناهجه وأدواته: إبراهيم أبو لغد وآخرون- 
، الكويت، وكالة املطبوعات، أصول البحث العلمي ومناهجه: أمحد بدر- 
، املدينة املنورة، علوم واحلكممناهج البحث وحتقيق املخطوطات مكتبة ال:أكرم العمري- 
.ت.د، القاهرة، دار الفكر العريب، أسس البحث االجتماعي: مجال زكي وآخرون- 
القاهرة، دار املعارف، : حامد عامر- 
شقدم، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، البحث اجلغرايف مناهجه وأساليبه: خري صفوح- 
، املصريةمكتبة األجنلو، ترمجة حممد نبيل نوفل. مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس :ديو بولود فان دالني- 

عمان، مطابع اجلمعية العلمية امللكية، دليل الباحث يف تنظيم كتابة البحوث االجتماعية: ربيحي احلسن
.عمانمناهج البحث العلمي وأساليبه : سامي عريفج وآخرون- 



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

اإلسكندرية ، مؤسسة شباب اجلامعة، املنهج العلمي والعلوم االجتماعية: السيد علي شتا- 
1963القاهرة ، مطبعة دار التأليف، اإلحصاء يف البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: السيد حممد خريي- 
عمان ، ر والتوزيعدار الفكر للنش، الوجيز يف مناهج البحث العلمي: عاصم األعرجي- 
القاهرة  ، ةوهبمكتبة ، أصول البحث االجتماعي:عبد الباسط حسن- 
القاهرة، مطبعة جلنة البيان، أصول البحث العلمي: عبد الباسط حسن- 
دمشق، مكتبة دار الفتح، مبادئ يف كتابة البحث العلمي والثقافية املكتبية: عبد احلق كايد- 
القاهرة، دار املعارف، علم االجتماع: عبد احلميد لطفي- 
.الكويت، وكالة املطبوعات، مناهج البحث العلمي: عبد الرمحن بدوي- 
القاهرة، مكتبة اخلاجني، حتقيق النصوص ونشرها:عبد السالم هارون- 
، ريوتب، مؤسسة الرسالة، املنهج يف كتابات الغربيني يف التاريخ اإلسالمي:عبد العظيم الديب- 
مكة املكرمة، املكتبة امللكية، توثيق النصوص وضبطها عند احملدثني:عبد هللا موفق- 

***
ةالتعليم املنهجيوحدة :عنوان الوحدة

إحصاء االستداليل: املادة
2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثرة،املادذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه ( 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

:حمتوى املادة
تعريف اإلحصاء االستداليل_ 
 _
مبادئ اإلحصاء االستداليل_
لدراسات الفرضيات الفرقية    األساليب اإلحصائية _ 
اختبار ب لعينتني مستقلتني* 
.اختبار لعينتني مرتبطتني* 
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عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**

***

ةالتعليم املنهجي:عنوان الوحدة
2مدخل إىل اإلعالم اآليل : املادة

1:الرصيد
1:املاملع

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ( 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

:حمتوى املادة
Maîtrise du SPSS

عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**

***
ةالتعليم االستكشافي:عنوان الوحدة

تاريخ اجلزائر الثقايف: املادة
2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، احه يف هذه املادة ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جن( 

تاريخ اجلزائر العام
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
التعرف على خصوصيات تاريخ اجلزائر الثقايف
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: حمتوى املادة
.زائر الثقايف خالل العهد العثماينتاريخ اجل

.األوضاع الثقافية للمغرب األوسط يف أواخر العهد الزياين-أ
:بعض مظاهر احلياة الثقافية يف اجلزائر خالل العهد العثماين-ب

.انتشار حركة الـتأليف-1
: الثنائية املذهبية-2

.هب املالكياملذ* 
.املذهب احلنفي* 

:أهم العلوم السائدة-3
.العلوم العقلية* 
.العلوم النقلية* 

.التصوف-4
أهم الطرق الصوفية* 
.املرابطنيو رجال التصوف* 

.التعليم يف اجلزائر خالل العهد العثماين-ب
.رجال التعليم-1
.طرق التعليم-2
.الربامج التعليمية-3
.طبيعة املتعلمنيو مستوى- 4
:املراكز التعليمية- 5

.الكتاتيبو املساجد* 
.املدارس* 
.الزوايا* 
.        الرباطات* 

.رجال الثقافة يف اجلزائر خالل العهد العثماينو العلماء-د
.مستواهم العلمي- 1
.العالقة فيما بينهم- 2
: بعض وظائفهم- 3

.اإلفتاء* 
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.القضاء* 
.التدريس* 

.عالقتهم بالسلطة العثمانية- 4
). موقفهم من بعض القضايا االجتماعية(دورهم االجتماعي -5
:آثارها املختلفة على احلياة الثقافيةو هجرة العلماء-6

.هجرة العلماء من اجلزائر* 
.                     هجرة العلماء إىل اجلزائر* 

.مناذج لبعض علماء العصر-7
.االمتحان: طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**
زائرتاريخ اجل: أبو القاسم سعد هللا- 
.تاريخ اجلزائر الثقايف: عبد القادر اجلياليل- 

***
ةالتعليم االستكشافي:عنوان الوحدة

مدخل إىل جمتمع املعلومات: املادة
2:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة ( 

التعرف على مميزات جمتمع املعرفة واملعلومات
:املعارف املسبقة املطلوبة

) سطرين على األكثر، وصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
ثقافة عامة- 

:حمتوى املادة
...)أنواعه،  خصائصه،  ( تعريف جمتمع املعلومات - 
.جيااملعرفة والتكنولو - 
.املعرفة والسوق- 
.التواصل داخل جمتمع املعلومات- 
.الدولة وجمتمع املعلومات- 
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.اهلُوية واألخر- 
.مستقبل جمتمعات املعلومات- 

.االمتحان+عالمة األعمال املوجهة: طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**

***
ةفقيالتعليم األ:عنوان الوحدة

2اللغة األجنبية : املادة
1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثراملادة،ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه ( 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)  سطرين على األكثر، يموصف تفصيلي للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعل( 

:حمتوى املادة
 -.
.التدرب على حترير مقاالت باللغة األجنبية- 
دراسة ومناقشة مصطلحات ومفاهيم يف ميدان العلوم اإلنسانية - 
.التدرب على تقدمي عروض شفوية باللغة األجنبية- 

عالمة األعمال املوجهة: قة التقييمطري
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-**

*****
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السداسي الثالث
األساسية: وحدة التعليم

فكر شرقي: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ةذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املاد( 
التعرف عل الفكر الشرقي- 

املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

ثقافة عامة
:حمتوى املادة

اإلنسان، الطبيعة، اخللود، األلوهية، القانون، (اإلرهاصات الفلسفية ومغامرات العقل األوىل يف الفكر الشرقي - 
.....

...)الكنفوشية (الفكر الصيين - 
.....) البوذية (الفكر اهلندي - 
..الفكر البابلي، الفكر السومري.) ...املانوية، الزرادشتية (فكر حضارات ما بني النهرين الفكر الفارسي - 
.....)-أي احلق واالستقامة- فلسفة املاعت نظريات العدالة و (الفكر املصري - 
).دراسة أسباب غياب األثر( الفكر الشرقي وفعل التدوين - 
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.1985كونر، جون، الفكر الشرقي القدمي، ترمجة كمال يوسف حسني، عامل املعرفة، الكويت، - 
.1996، 1الشرقي القدمي، مكتبة وهبة، القاهرة، طاملغريب، عبد الفتاح، الفكر - 
املرزوقي، مجال، الفكر القدمي وبدايات التأمل الفلسفي، دار اآلفاق العربية،  مصر، - 
.1996، 11، منشورات عالء الدين، دمشق، ط مغامرات العقل األوىلسواح، فراس، - 
.2000، منشورات عالء الدين، دمشق، لغز عشتارسواح، فراس، - 
.2000، 2، طمنشورات عالء الدين، دمشق، كتاب التاو احلكمة التاوية يف الصنيسواح، فراس، - 
.1999، 4، طمنشورات عالء الدين، دمشق، احلدث الثواريتسواح، فراس، - 
.1988، 1، مل تُذكر الّدار ومكان الطبع طالوسيط/ تاريخ الفكر السياسي القدمي اخلنساء، سلمى محزة، - 
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.1990، موفم للنشر، اجلزائر، شجرة احلضارةتون، رالف، لن- 

.1سوريا، دار العريب، ط،رمزية الطقس واألسطورة،إلياد، مرسيا- 
.، عدة أجزاء وطبعات خمتلفةقصة الفلسفةويل ديورانت، - 

*****
األساسية: وحدة التعليم

الفلسفة اليونانية: املادة
5:الرصيد

3:ملاملعا
أهداف التعليم

) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
التعرف عل الفكر اليوناين- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)رسطرين على األكث، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

ثقافة عامة
:حمتوى املادة

.....)الالوجود، الالهوت، ( مبحث امليتافيزيقا - 
....)الوجود، اإلنسان، الطبيعة (مبحث األنطولوجيا - 
.......)األخالق، اجلمال، (مبحث األكسيولوجيا - 
......)(مبحث املعرفة - 

..إخلات ، مواقع انرتنت،كتب ومطبوع( : املراجع-**
- Aristote  Ethique à Nicomaque, Vrin.
- Hermant Abel, Platon. Grasset, 29’Edition ; 1964.
- Jacob André et des outres, L’UNIVERS PHILOSOPHIQUE, éditions PUF, Paris,1989.
- Jacob André et des outres, Les œuvres Philosophiques, Tome 1, PUF, Paris, 1990.
- Moreau (J.), Aristote et son école, (PUF)
- Platon , La République , Tr: Robert Baccou , Garnier –Flammarion , Paris.
- René Lefebvre, POLITIQUE Aristote, Ellipses/ édition marketing S.A, Paris 1997.
- Rodis-Lewis (G.), Epicure et son école, Idées-Gallimard.
- Schuhl; Pierre Maxime; L’œuvre de Platon, Librairie philosophique J.Vrin; Paris, 1984.
- Strauss ,Leo Et Josep Cropsey L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE, P.U.F,
E1, PARIS, 1994.
-Brun (J.), Platon et l'académie, Que sais-je ?/PUF.
-Châtelet (F.), Platon, Folio-Essais.
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-Allan (D. J.) : The philosophy of Aristotle , second edition ,© Oxford university press , printed

and bound in Great Britain by redwood burn limited drawbridge & esher ,1978 .

-Aristotle : Physics ,translation English , ( the works of Aristotle translated into English under the

editorship Ross (W.D.) Oxford at clarion don press , printed in England , 1930 .

-Brentano (Franz ) : Aristotle and his world view , edited and translated by : Georg (Rolf ) ,and

Chisholm (Roderick . M) , copyright © by : the regents of the university of California , printed in
the : U.S.A . 1979 .

.1991ط، . أبيقور، الرسائل واحلكم، ترمجة جالل الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، تونس، د- 

.1971ش والتوزيع، اجلزائر .عمر املالكي، الشركة و: أمحد بن الّداية، العهود اليونانية، حتقيق- 

.م1929، 3املطبعة العصرية، ط : أفالطون، اجلمهورية، نقلها إىل العربية عن الرتمجات اإلجنليزية حنا خباز، القاهرة- 
اهليئة : ظاظا، القاهرةحممد حسن / تيلور، وترمجه إىل العربية د/ أفالطون، القوانني، ترمجه عن اليونانية إىل اإلجنليزية د- 

.م1986املصرية العامة للكتاب، سلسلة نصوص فلسفية، 
.م2001عامة للكتاب، مكتبة األسرة، اهليئة املصرية ال: د زكى جنيب حممودالقاهرة/أفالطون، احملاورات، ترمجة أ- 
.م1965، 3ر املعارف، ط دا: أفالطون، فيدون، ترمجة وتعليق وشرح على سامى النشار وعباس الشربيىن، القاهرة- 
.1985الرتكي، فتحي، أفالطون والّديالكتيكّية، الدار التونسية للنشر، تونس، -

دار املعارف، ضمن سلسلة مكتبة : ، متهيد لتاريخ مدرسة اإلسكندرية وفلسفتها، القاهرة)األستاذ الدكتور(جنيب بلدى -
.م1962الدراسات الفلسفية، 

).م194سنة ؟(جلنة التأليف والرتمجة والنشر، : فلسفة اليونانية، القاهرةيوسف كرم، تاريخ ال-

*****
األساسية: وحدة التعليم

مدارس الفلسفة اليونانية: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) األكثريف ثالثة أسطر على ، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
.التعرف عل أهم املدارس اليونانية- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

ثقافة عامة
:حمتوى املادة
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عوامل نشأة املدارس الفلسفية اليونانية-1
.العوامل التارخيية- أ

.العوامل االقتصادية- ب
.العوامل السياسية- ج
.العوامل اجلغرافية- د 
.العوامل الفكرية- هـ 
املدارس الفلسفية الكربى يف اليونان-2
) الفكر اليوناين الالهويت(مرحلة التفكري اخلرايف :املرحلة األوىل-
:مرحلة املدارس الكربى وهي على النحو اآليت:املرحلة الثانية-

:املدرسة الطبيعية أو الكومسولوجية: أوال
500( انكساغوراس - )  م .ق524-588( أنكسمانس -،  )م .ق550- 621( طاليس-

(م.ق490حوايل ( أمبادوقليس -) م .ق480–540( هرقليطس - )  م .ق

م.ق370- 460( دميقريطس -
ورية إىل العامل الرياضي اليوناين الكبري فيتاغورستنسب املدرسة الفيتاغ: املدرسة الفيتاغورية: ثانيا
هيباس، جورجياس، وكاليكيس، . القرن اخلامس قبل امليالد:املدرسة السوفسطائية: ثالثا

.وبروتاغوراس

.م399- 486( سقراط : املدرسة السقراطية: رابعا
.أفالطون: املدرسة املثالية األفالطونية: خامسا

.أرسطو طاليس: ة العقالنية الواقعيةاملدرسة األرسطي: سادسا

....... )ق264- 336(زينون : املدرسة الرواقية: سابعا
......)م.ق341-270(أبيقور: املدرسة االبيقورية: ثامنا

إقليديس، وأرمخيديس، واللغوي الفيلولوجي إيراتوسنت، وفيلون : مدرسة اإلسكندرية: تاسعا
.اإلسكندري، وأفلوطني

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
- Jacob André et des outres, L’UNIVERS PHILOSOPHIQUE, éditions PUF, Paris,1989.
- Jacob André et des outres, Les œuvres Philosophiques, Tome 1, PUF, Paris, 1990.
- Moreau (J.), Aristote et son école, (PUF)
- Platon , La République , Tr: Robert Baccou , Garnier –Flammarion , Paris.
- Rodis-Lewis (G.), Epicure et son école, Idées-Gallimard.
- Schuhl; Pierre Maxime; L’œuvre de Platon, Librairie philosophique J.Vrin; Paris, 1984.
- Strauss ,Leo Et Josep Cropsey L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE, P.U.F,
E1, PARIS, 1994.
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-Brun (J.), Platon et l'académie, Que sais-je ?/PUF.
-Châtelet (F.), Platon, Folio-Essais.

.1991ط، . أبيقور، الرسائل واحلكم، ترمجة جالل الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، تونس، د- 

.1971ش والتوزيع، اجلزائر .عمر املالكي، الشركة و: أمحد بن الّداية، العهود اليونانية، حتقيق- 

.1987، 1كيسيديس، ثيوكاريس، سقراط، تعريب طالل السهل، دار الفارايب، بريوت، ط- 

دار املعارف، ضمن سلسلة مكتبة : ، متهيد لتاريخ مدرسة اإلسكندرية وفلسفتها، القاهرة)األستاذ الدكتور(جنيب بلدى -
.م1962الدراسات الفلسفية، 

).م194سنة ؟(جلنة التأليف والرتمجة والنشر، : يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، القاهرة-
.فكر اليوناينبدوي، عبد الرمحان، خريف ال- 
.بدوي، عبد الرمحان، ربيع الفكر اليوناين- 

*****
األساسية: وحدة التعليم

تاريخ العلوم: املادة
5:الرصيد
3:املعامل

أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
اليوناينالتعرف عل الفكر - 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

ثقافة عامة
:حمتوى املادة

حتديد مفهوم تاريخ العلوم- 
...)فارس، العراق، ( تاريخ العلوم يف احلضارات امليزوبوتامية - 
.حلضارة الصينية واهلنديةتاريخ العلوم يف ا- 
تاريخ العلوم يف احلضارة الفرعونية- 
.تاريخ العلوم عند املسلمني- 
تاريخ العلوم يف العصر احلديث واملعاصر- 
تاريخ العلوم بني الرتاكم والقطيعة- 

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،: ( املراجع-**
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.1962، 1الفارايب، بريوت، ط، دار املوجز يف تاريخ العلمبرنال، إدموند جون، - 

.1982، 01ترمجة علي مقلد، اجلزء األول، الطبعة - .تاريخ العلم- .تاتون، رونيه- 
مكتبة النهضة املصرية، : عبد احلميد صربة، القاهرة/ ، ترمجة وتصدير دالعلم القدمي واملدنية احلديثةجورج سارتون، -

.م1960، )نيويورك-القاهرة (باالشرتاك مع مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر
.1990، موفم للنشر، اجلزائر، شجرة احلضارةلنتون، رالف، - 

.1965عيون األنباء يف طبقات األطباء، شرح وحتقيق بزار رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت، : ابن أيب أصيبعة- 
الفهرست: ابن الندمي- 
الكليات يف الطب: ابن رشد- 
يف الطبالقانون : ابن سينا- 
، 09: )عبد الرمحن(بدوي  - 

.1978،الكويت يونيو 01العدد
كتاب الطب: جالينوس- 
تاريخ العلوم عند العرب: محيد موراين- 
.مردولةأويف حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة ،البريوين- 

*****

املنهجية: وحدة التعليم
1منهجية البحث الفلسفي: املادة

3:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.نسانية واالجتماعيةالتعرف على أهم مناهج البحث احلديثة يف جمال الفلسفة والعلوم اإل
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.مع ضرورة التفرقة بني املنهجية واملنهج، جيب أن يكون مضطلعا على أهم التيارات يف الفلسفة الغربية احلديثة- 

: حمتوى املادة
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..... تعريف املنهج، قضاياه، ألياته -1
...)العرض، املذكرة، املقال، : تقنيات البحث الفلسفي(طرق البحث الفلسفي -2
)جدلية االنتظام والفوضى(املنهج والفلسفة -3
)من أفالطون إىل هيجل(املنهج الديالكتيكي -4
...)ماركس، ألتوسري، ماكس فيرب، (املنهج اجلدل املادي -5
.املنهج التحليلي-6

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.،  أسس املنطق  واملنهج العلمي، دار النهضة العربية)حممد فتحي(الشنيطي -
.1969رابوبرات، مبادئ الفلسفة، ترمجة، أمحد أمني، دار الكتاب  العريب، بريوت، لبنان، - 
.لعلوم  واملناهج، مؤسسة شباب اجلامعةحممد عزيزنظمي  سامل، املنطق احلديث  وفلسفة ا- 
.أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه - 
.حممد عبد احلميد صقر، األطروحات العلمية - 
.سامي عريفج، يف مناهج البحث العلمي وأساليبه - 
.رزق الطويل، مقدمة يف أصول البحث العلمي - 
.أمحد شليب، كيف تكتب حبثا - 
.سيط  كتابة البحث العلميأمني ساعايت، تب- 
.رشدي طعمة، حتليل حمتوى يف العلوم االنسانية - 
.خمتار بوعناين، املساعد على حبث التخرج - 
.محادي العبيدي، منهج أعداد البحوث اجلامعية - 

- -www.almostafa.com
- 4shared.com - free file sharing and storage
- http://www.shamela.ws/list.php?cat=26
- مكتبة صید الفوائد االسالمیة
- مكتبة مشكاة االسالمیة
- http://www.islamport.com
- http://abooks.tipsclub.com
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املنهجية: وحدة التعليم
املنطق التقليدي: املادة

2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، هالت بعد جناحه يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤ ( 

.املنطق التقليدي اهلندي واليوناينالتعرف على 
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
تاريخ العلوم- 

: حمتوى املادة
نطق التقليديتعريف امل-1
)التعرف على املنطق اهلندي القدمي من خالل كتاب الفيدا(املنطق ما قبل أرسطو -2
النشأة والتطور: املنطق األرسطي-3
مبحث القضايا والتصورات والتصديقات-4
القياس وأشكاله-5
األغاليط املشهورة-6
العوائق وتطور أليات املعرفة: املنطق التقليدي-7
.زمة املنطق التقليدي وإشكالية التجاوزأ: ما بعد املنطق التقليدي-8

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.أرسطو، األرغانون-
.النشار، سامي، املنطق الصوري منذ أرسطو حىت عصورنا املتأخرة- 
،األرغانون اجلديدبيكون، - 
،نقض املنطقابن تيمية، - 
.املستقيمالقسطاطالغزايل، -
.إصالح املنطقسكيت، ابن- 
.كتاب يف املنطق والعبارةالفارايب، - 
.1963، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، املنطق الصوري والرياضيبدوي، عبد الرمحان، - 
.، ترمجة خليل أمحد خليلاملنطق وتارخيهروبري، بالنشي، - 
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.مدخل إىل املنطق الصوريمهران، حممد، - 
*****

ستكشافيةاال: وحدة التعليم
الفكر اخللدوين: املادة

2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.الفكر اخللدوين يف كل جوانبهالتعرف على 
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، طلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف خمتصر للمعرفة امل( 
تاريخ احلضارة اإلسالمية

: حمتوى املادة
توظيف الفكر اخللدوين بني النزعة العلمية والنزعة (النزعة اخللدونية يف الفكر املعاصر -1

) اإليديولوجية
.اخللدونية وعلم العمران-2
.االجتماع البشرياخللدونية وقضايا الدولة و -3
.املعقول والالمعقول: الفكر اخللدوين-4
.الفكر اخللدوين بني الرأمسال الرمزي والرتاث العاملي-5
)ابن خلدون ضد ابن خلدون(آفاق تطوير الفكر اخللدوين : ما بعد ابن خلدون-6
الكمياء، علم الكالم، الفلسفة، التصوف، السحر، الرتاث (الفكر اخللدوين وموقفه من -7

...)ناين، اليو 
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.1996، 2ابن خلدون، عبد الرمحان، املقدمة، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، ط - 

السياســة اإلقتصــاد عنــد ابــن خلــدون، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــدون طبعــة،  القــاهرة : صــالح الــدين بســيوين رســالن-
1999.

.1995بريوت  1النظريات السياسية البن خلدون، دار اهلناء للطباعة، ط: حممد حممود ربيع-

*****
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االستكشافية: وحدة التعليم
املادة االختيارية: املادة

2:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) ثة أسطر على األكثريف ثال، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

التعرف على بعض املوضوعات الفلسفية املتخصصة
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.املعرفة بالظواهر السوسيولوجية األكثر تغلغال يف احلياة الفكرية والثقافية

: حمتوى املادة
.فلسفة القيم- 1املادة-*

مفهوم القيمة وأنواعها-1
.السوفسطائيون أمنوذجا/ إشكالية نسبية القيم وإطالقتيها يف الفلسفة القدمية -2
.إشكالية القيمة بني الفلسفة األفالطونية والفلسفة األرسطية-3
....)لوك، روسو، كانط (نظريات القيمة يف الفلسفة احلديثة -4
..... )كارل ماركس، فريدريك نيتشه (شكالية القيم يف الفلسفة الثورية إ-5
.... ) جون ديوي، بريس، وليام جيمس (القيمة يف الفكر الرباغمايت -6
...)حتديات العلم، احلروب، التقنية، العوملة، (-7

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
-Ernest Cassirer , la philosophie des formes symboliques, tra- Ole.hansen - love jean Lacoste , les
éditions de minuit,( S.tirage)1999.

 -Harry G. Frankfurt, The problem of action, University of Illinois Pressis collaborating with

JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to American Philosophical Quarterly. Volume
15, Nu 2 , April 1978.

.1964، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، 1أمحد لطفي الّسيد، ج : ، ترمجةعلم األخالقأرسطو، - 

.س.ة اللبنانية للكتاب، د ط، حتقيق فوزي عطية، الشرككتاب التاج يف أخالق امللوكاجلاحظ، أبوعثمان، - 
2000علي عبد املعطي حممد، دار منشأة املعارف، اإلسكندرية، : ، ترمقدمة يف علم األخالقوليام، ليلى، - 

*****
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فلسفة التاريخ: 2املادة-*
1-.
)-هريودت–عمال التارخيية الكربى عالقة التاريخ باألسطورة من خالل األ(التاريخ واألسطورة -2
)-سان أوغستني –حتليل الرؤية اليت جتعل من التاريخ جمرد أحداث صنعها هللا (هللا والتاريخ -3
)-فيكو–دور األبطال يف صناعة احلدث التارخيي (األبطال والتاريخ -4
)حتليل نظرية هيجل يف التاريخ والدولة(الدولة والتاريخ -5
السببيةالتاريخ و -6
التاريخ والغائية-7
التاريخ والغائية-8
.التاريخ واحلتمية-9

10 -.
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.1996، 2ابن خلدون، عبد الرمحان، املقدمة، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، ط - 

بية حمنة بن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز الدراسات العربية، بريوت، اجلابري، حممد عابد، املثقفون يف احلضارة العر - 
.2000، 2ط

- Hyppolite (J.), Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel, Points/Seuil
- Jacob André et des outres , LES NOTIONS PHILOSOPHIQUES, éditions Tome 1 et 2 , PUF,
Paris , 1990.

- Merleau-Ponty ; Sens et non-sens, Nagel.

*****
فلسفة الدين: 3املادة-*
.مفهوم فلسفة الدين- 
.منطق فلسفة الدين- 
.متييز الدين عن الفلسفة- 
.فلسفة الدين والدين الفلسفي- 
.الدين كشكل من أشكال احلياة- 
.فالسفة وعلماء الالهوت- 
.مستقبل فلسفة الدين- 
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : راجعامل-**
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، 1،  دار اهلادي للطباعة والنشر، بريوت، ط فلسفة الدين من منظور الفكر اإلسالميأبو يعرب املرزوقي، - 
2006 .

).ط أو س(، ترمجة كمال احلاج، منشورات عويدات، لبنان، د تأمالت ميتافيزقيةديكارت، رونيه، - 
، ترمجة مصطفى حممود حممد، عامل املعرفة، مستقبل الفلسفة يف القران الواحد والعشرينخرون، أوليفر ليمان وآ- 

.2004، سنة 1الكويت، ط 
.اسربس، اإلميان الفلسفيكارل ي- 
.1998، 3، طمنشورات عالء الدين، دمشقدين اإلنسان، سواح، فراس، - 

*****
األفقية: وحدة التعليم

1خالل نصوص فلسفيةلغة أجنبية من : املادة
1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

ر يهدف تعليم هذا املقياس إىل إتاحة الفرصة للطالب لكي حيتك باملنتج الفلسفي مباشرة ويتفاعل مع النص بشكل مباش
.وفهم النص بشكل معمق، كما يتيح إمكانية تطوير امللكات العقلية على التحليل،  من حيث األفكار واللغة
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.كما يستطيع توظيف معارفه حول الفلسفة عموما،  امل مع النصوصيستطيع الطالب توظيف خمتلف املعارف حول التع

: حمتوى املادة
)الفضيلة(نصوص بروتاغوراس -
)حماورة اجلمهورية(نصوص أفالطون -
)يف األخالق(نصوص أرسطو -
)اللذة واحلرمان(نصوص أبيقور -
)الفضيلة(نصوص سيشرون -
)من التاسوعاتنص الفيض (نصوص أفلوطني اإلسكندري -
)االعرتافات(نصوص سان أوغستني -
)خطة العامل(نصوص فيلون -
)النبوة(نصوص الفارايب -
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)الفلسفة والشريعة(نصوص ابن رشد -
)املشنا(نصوص ابن ميمون -
)اإلميان(نصوص توما اإلكويين -
)األمري(نصوص نيقوال مكيافيلي -

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
- Platon , La République , Tr: Robert Baccou , Garnier –Flammarion , Paris.
- Aristote ; Ethique à Nicomaque, Vrin.

.1994، 2ابن الطفيل، حي ابن يقظان، موفم للنشر، اجلزائر ، ط - 

.1959ابن رشد، تلخيص اخلطابة، حتقيق عبد الرمحان بدوي، دار القلم، بريوت، - 

.1، دار صادر، بريوت، ط 6منظور، حممد بن مكرم اإلفريقي، لسان العرب، مج ابن- 

.1التهانوي، حممد أعلى بن علي، موسوعة اصطالحات العلوم اإلسالمية، دار خياط للكتب والنشر، بريوت، ط- 

، 7، ط )15عرب، سلسلة ذخائر ال(دار املعارف : د سليمان دنيا، القاهرة/الغزايل، - 
.م1987

املطبعة (دار املشرق : د ألبري نصرى نادر، بريوت/الفاراىب ، كتاب آراء أهل املدينة الفاضلة، قدم له وعلق عليه أ- 
.م1968، 2، ط )الكاثوليكية

.1978القنوجي، صديق بن حسن، أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت،- 

.1984، 1بدوي، عبد الرمحان، موسوعة الفلسفة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط- 

ياسية يف الفكر العريب واإلسالمي، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، -  دغيم، مسيح، مصطلحات العلوم االجتماعية والسِّ
.2000، 1ط

.س/ ة مسري كرم، دار الطليعة، بريوت، دون طم، ب يودين، املوسوعة الفلسفية، ترمج. روزنتال- 
.1982صليبا، مجيل، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، - 

*****
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السداسي الرابع
****

األساسية: وحدة التعليم
مسيحية/ فلسفة يهودية : املادة

5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب اكتساب( 
.التعرف عل أهم املدارس اليهودية واملسيحية- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

ثقافة عامة
:حمتوى املادة

الفلسفة اليهودية-*
تقدمي تارخيي- 
:مصادر الفلسفة اليهودية–
.الفسفة اليونانية- 
.التلموذ- التوراة: النصوص املقدسة- 
.مباحث الفلسفة اليهودية- 
.أعالم الفلسفة اليهودية- 
.سكندريإلفيلون ا- 
.موسى بن ميمون- 
.سيجر دي بارابانس- 
.سيحيةعالقة الفلسفة اليهودية بالفلسفة امل- 
.عالقة الفلسفة اليهودية بالفلسفة اإلسالمية- 
الفلسفة املسيحية-*
مدخل تارخيي-
:مصادر الفلسفة املسيحية- 
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.الفلسفة اليونانية- 

.العهد القدمي والعهد اجلديد: النصوص املقدسة- 

.مباحث الفلسفة املسيحية- 

.أعالم الفلسفة املسيحية- 

.القديس أغسطني- 

.أنسلمالقديس- 

.توما اإلكويين- 

.عالقة الفلسفة املسيحية بالفلسفة اليهودية- 

.عالقة الفلسفة املسيحية بالفلسفة اإلسالمية- 
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-*
. م1946دار الكاتب املصرى، : تاريخ الفلسفة األوربية ىف العصر الوسيط، القاهرةيوسف كرم،-
ابن رشد فيلسوف الشرق : أعمال ملتقى) هل فهم ترامجة ابن رشد اليهود الوسطويون لغة ابن رشد(د شحالن أمح- 

.1999، 21والغرب، مج 
.1988، 1الوسيط، مل تُذكر الّدار ومكان الطبع ط/ اخلنساء، سلمى محزة، تاريخ الفكر السياسي القدمي - 
.عبد الرمحان، فلسفة العصور الوسطىبدوي، -
روح الفلسفة املسيحية يف العصر الوسيط، ترمجة إمام، عبد الفتاح إمام،-

*****
األساسية: وحدة التعليم

فلسفة التأويل يف العصر الوسيط: املادة
5:الرصيد
3:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، احه يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جن( 
.التعرف عل أهم املدارس اليونانية واإلسالمية واملسيحية واليهودية- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

ثقافة عامة-
.ديانتاريخ األ-

:حمتوى املادة
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.وأنواعهالتأويلمفهوم- 
.التأويلفلسفةوأصولمبادئ- 
)اهلريمينوطيقاوميالدهرمس(التأويللفلسفةاألسطورياألساس- 
.والتأويلاللغة- 
.والرمزالتأويل- 
)اإلسالمياملسيحية،اليهودية،(التأويلوإشكاليةالديينالنص- 
.واالجتماعيةاإلنسانيةوالعلوماللغةو التأويليفمقاربات- 
)اإلكويينتوماميمون،ابنرشد،ابن(الفلسفيالنصتأويل-
.النصيوالسياقالنسقبنيالفلسفياحلجاج-
.الوسيطالعصريفوالتأويلالرتمجةبنيالفلسفيالنص-
.الوسيطالعصريفالتأويليةاملدارسمنمناذج- 

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
: حممد برادة، القاهرة/ يوسف األنطكى، مراجعة د/ لوسيان غولدمان، العلوم اإلنسانية والفلسفة، ترمجة د-

.م1996للثقافة، املشروع القومى للرتمجة، 
.م1983/ هـ 1403لكتاب، املكتبة العربية، ، اهليئة املصرية العامة لالفلسفيواملصطلح الفارايبإبراهيم مدكور، - 
، 2، ط )مسريكو(املكتب املصرى للطباعة والنشر : منهج وتطبيقه، القاهرة- ىف الفلسفة اإلسالمية إبراهيم مدكور،-

.مج2م، 1983

املركز : ، الدار البيضاء–االجتاه العقلى ىف التفسري نصر حامد أبو زيد، - 
.م1996، 3الثقاىف العرىب، ط 

املركز الثقاىف العرىب، : دراسة ىف تأويل القرآن عند حمىي الدين ابن عرىب، بريوت- فلسفة التأويل نصر حامد أبو زيد، - 
.م2003، 5ط 
.م2002ب، اهليئة املصرية العامة للكتا: هكذا تكلم ابن عرىب، القاهرةنصر حامد أبو زيد، - 

- Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues, Hatier et PhiloSophie
- Jacob André et des outres , LES NOTIONS PHILOSOPHIQUES, éditions Tome 1 et 2 , PUF,
Paris , 1990.

*****
األساسية: وحدة التعليم

فلسفة إسالمية: املادة
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5:الرصيد
2:ملعاملا

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
.التعرف عل أهم املدارس الفلسفية اإلسالمية- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، تعليموصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا ال( 

الفلسفة اليونانية -
ثقافة عامة-

:حمتوى املادة
. تعريف علم الكالم، موضوعه، منهجه-1
.عوامل نشأة علم الكالم والفرق اإلسالمية-2
: الفرق الكالمية-3

....اجلهمية، املعتزلة، اخلوارج، املرجئة، الشيعة، األشعرية، - 
القضايا الكربى -4

.اإلميان واجلرب واالختيارمشكالت-1

.الشيعة واخلوارج: اإلمامة والسياسة-2

.النشأة واألصول اخلمسة: فرقة املعتزلة-3

.الذات والصفات اإلهلية-4

.الفعل اإلنساين واالختيار-5
.وجوب املعارف الدينية وإشكالية العقل والنقل-6

.ةاألشاعرة، أزمة االعتزال ونشأة الفرقة األشعري-7
.مشكلة الذات والصفات-8

.نظرية الكسب-9
احملكم واملتشابه وثنائية العقل والنقل- 10
اإلمساعيلية: احلركات الباطنية- 11
النشأة والتوسع، علم الكالم اإلمساعيلي والتفسري الباطين- 12
اإلمامة عند االمساعيلية وعالقتها بالتأويل الباطين- 13
.     ة اجلوهر الفرد ومسألة حدوث العاملنظري: دقيق الكالم- 14
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مسألة خلق القرآن واخلالف بني املعتزلة واألشاعرة - 15
.مسائل الكفر واإلميان واملعصية والطاعة- 16
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
حممد إبراهيم / واألهواء والنحل، حتقيق د، الفصل ىف امللل)هـ456أبو حممد على بن أمحد األندلسى، ت (ابن حزم، -

.مج5، )م199؟(دار اجليل د ت : عبد الرمحن عمرية، بريوت/ نصر، ود

، 3دار النشر فرانـز شتانري بفيسبادن، ط : مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أملانياأبو احلسن األشعرى، - 
.م1980/ هـ 1400

.هـ1351املطبعة املنريية، : علم الكالم، القاهرةإجلام العوام عن الغزايل، - 
اهليئة : فريد دى يونج، تاريخ الطرق الصوفية ىف مصر ىف القرن التاسع عشر، ترمجة عبد احلميد فهمى اجلمال، القاهرة-

.م1995، )79سلسلة تاريخ املصريني، (املصرية العامة للكتاب 
، ترمجة (The Philosophy of the Kalamفلسفة الكالم أو: ان األصلىالعنو (ولفسون، فلسفة املتكلمني . هارى أ-
، )815، 721(، العددان 1: د مصطفى لبيب عبد الغىن، القاهرة/أ

.مج2م، 2005

*****
األساسية: وحدة التعليم

فلسفة إسالمية: دةاملا
5:الرصيد
3:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
التعرف عل أهم املدارس الفلسفية اإلسالمية- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت ( 

الفلسفة اليونانية -
ثقافة عامة-

:حمتوى املادة
الفلسفة اإلسالمية النشأة والتاريخ: احملور األول

ـ نشأة التفكري العقلي عند املسلمني 1
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أسباب نشأة املدارس الفقهية  -
االختالف االجتهاد الفقهي وظاهرة-
التمييز بني القياس الفقهي والقياس الربهاين -
مشكلة اخلالفة واإلمامة-
.حركة الرتمجة- 

الفلسفة وقضاياها: احملور الثاين
)تعريف الفالسفة املسلمني باملقارنة مع اليونانيني(ـ تعريف الفلسفة 

ةـ قضايا الفلسفة اإلسالمي
ـ هللا 1
ـ الوجود 2
ـ النفس 3
ـ قدم العامل4
ـ السببية5
ـ نظرية الصدور6
التصوف : احملور الثالث

)تعريف الصوفية(ـ تعريف التصوف 
ـ موضوع التصوف

)بوصفه جتربة ذاتية(رق التصوف ـ ط
)مفهوم الرمز واإلشارة(ـ اللغة الصوفية 

ـ مفهوم الظاهر والباطن
ـ مفهوم احلال واملقام 

ـ مفهوم اإلنسان الكامل
ـ مفهوم التأويل الصويف       

.   ول املوضوعالرتكيز على النصوص يف تنا: مالحظة
..اخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.1994، 2ابن الطفيل، حي ابن يقظان، موفم للنشر، اجلزائر ، ط - 

.1994، 1ابن باجة، تدبري املتوحد، دار سراس، تونس، ط - 

.2000، 1ط أبوزيد، مىن، املدينة الفاضلة عند ابن رشد، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، - 

.1998، 1اجلابري، حممد عابد، ابن رشد سرية وفكر، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط- 
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.1986، 1العلوي، مجال الدين، املنت الرشدي، دار توبقال، الّدار البيضاء، املغرب، ط - 

.1981، 2والتوزيع، اجلزائر، طالغربيين، أبوالعباس، عنوان الدراية، حتقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر- 

.مج4م، 1957/ هـ 1377عيسى احللىب، : إحياء علوم الدين، القاهرةالغزايل، - 

.م1966/ هـ 1385مصطفى احللىب، : االقتصاد ىف االعتقاد، القاهرةالغزايل، - 
.2م، ط 1955مكتبة األجنلو املصرية، : ، القاهرة2املنقذ من الضالل، ط الغزايل، - 
/ هـ 1383الدار القومية للطباعة والنشر، : د أبو العال عفيفى، القاهرة/مشكاة األنوار، حققها وقدم هلا أالغزايل، - 

.م1964
مكتبة اجلندى، د ت : املقصد األسىن شرح أمساء هللا احلسىن، قدم له الشيح حممد مصطفى أبو العال، القاهرةالغزايل، - 
.
، 7، ط )15سلسلة ذخائر العرب، (دار املعارف : د سليمان دنيا، القاهرة/افت الفالسفة، حتقيق أالغزايل، - 

.م1987
.مكتبة اجلندى، د ت: جواهر القرآن، قدم له الشيح حممد مصطفى أبو العال، القاهرةالغزايل، - 
.بة اجلندى، د ت مكت: فيصل التفرقة، حققه الشيح حممد مصطفى أبو العال، القاهرةالغزايل، - 
/ هـ1355، 2املطبعة احملمودية، ط : مقاصد الفالسفة، طبع على نفقة حمىي الدين صربى الكردى، القاهرةالغزايل، - 

1936.
.م1964، 1دار املعارف، ط : د سليمان دنيا، القاهرة/ميزان العمل، حتقيق ودراسة أالغزايل، - 
.1968، 3مكتبة األجنلو املصرية، ط : د عثمان أمني، القاهرة/م له وعلق عليه أالفاراىب ، إحصاء العلوم، حققه وقد-
اجلامعة األردنية، كلية اآلداب، قسم : د سحبان خليفات، عمان/الفاراىب ، التنبيه على سبيل السعادة، دراسة وحتقيق أ- 

.ص264م، 1987، 1الفلسفة، ط
..م1996، 1دار ومكتبة اهلالل، ط : على بوملحم، بريوت/ ليه وشرحه دالفاراىب ، السياسة املدنية، قدم له وعلق ع-
املطبعة (دار املشرق : د ألبري نصرى نادر، بريوت/الفاراىب ، كتاب آراء أهل املدينة الفاضلة، قدم له وعلق عليه أ- 

.م1968، 2، ط )الكاثوليكية
دار توبقال : الدار البيضاء–د حمسن مهدى، املغرب /ه أالفاراىب ، كتاب الواحد والوحدة، حققه وقدم له وعلق علي- 

.م1990، 1للنشر، ضمن سلسلة املعرفة الفلسفية، ط 
.م2007، )مشروع مكتبة األسرة(اهليئة املصرية العامة للكتاب : الرسائل، القاهرةالفاراىب- 
جوابات ملسائل سئل عنها، حققه –نجوم مقالة فيما يصح وما ال يصح من أحكام ال: رسالتان فلسفيتانالفاراىب، - 

.  م1987/ هـ 1407، 1دار املناهل، ط: د جعفر آل ياسني، بريوت/وقدم له وعلق عليه أ
املطبعة (دار املشرق : د حمسن مهدى، بريوت/الفاراىب، األلفاظ املستعملة ىف املنطق، حققه وقدم له وعلق عليه أ-

.2، ط )الكاثوليكية
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، بإشراف كلية اآلداب والعلوم )املطبعة الكاثوليكية(دار املشرق : د حمسن مهدى، بريوت/روف، حتقيق أاحلالفاراىب،- 
.م1990، 2اإلنسانية جامعة القديس يوسف، ط 

املطبعة (دار املشرق : د ألبري نصرى نادر، بريوت/كتاب اجلمع بني رأىي احلكيمني، قدم له وعلق عليه أالفاراىب،- 
.م1968، 2، ط )الكاثوليكية

املطبعة (دار املشرق : د حمسن مهدى، بريوت/كتاب امللة ونصوص أخرى، حققها وقدم هلا وعلق عليها أالفاراىب،- 
.م1991، 2، ط)الكاثوليكية

وزارة الثقافة، مركز حتقيق الرتاث، اهليئة: حممد سليم سامل، القاهرة/ اخلطابة، حتقيق د–كتاب ىف املنطق الفاراىب،- 
.م1976العامة للكتاب، 

.م1995، 1دار ومكتبة اهلالل، ط : على بوملحم، بريوت/ حتصيل السعادة، قدم له وعلق عليه وشرحه د،الفارايب- 
.1998، 1الكعيب، املنجي، الشرح املنشور البن رشد على مقالة أرسطو يف النفس، مطبعة تونس قرطاج، ط- 

اإلسالمية، أعمال ملتقى الثاين للفلسفة، مطبوعات جامعة . ع. لفكرية يف فبغورة وآخرون، أرسطووامتداداته ا- 
.2001منتوري، قسنطينة، 

، ط 2001، دار قباء، القاهرة، مصر، 2، اجلزء 3احلكمة العملية، مج –حنفي، حسن، من النقل إىل اإلبداع - 
1.-
.2001، 1، 1دار قباء، القاهرة، مصر، طاإلبداع احلكمة العملية ،/ حنفي، حسن، من النقل إىل اإلبداع - 

.1987توفيق سلوم، دار الفارايب، بريوت، :سعدييف، أرثور، ابن سينا، تعريب- 

سلمى اخلضراء اجليوسي وآخرون، احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس، اجلزء األول، مركز دراسات الوحدة العربية، - 
.1999، 2بريوت، ط

، 1973ايف، املدينة الفاضلة للفارايب، دار عامل الكتب، القاهرة، دون ط، عبد الواحد، علي و - 
.2قاسم، حممود، نظرية املعرفة عند ابن رشد، مكتبة األجنلواملصرية، القاهرة، ط - 

.م1984، 1دار الكتاب اللبناين، مكتبة املدرسة، ط: ماسينيون، التصوف ، بريوت-
.م1983، 2دار املعارف، ط : ة ىف فلسفة ابن رشد، القاهرةحممد عمارة ، املادية واملثالي- 

- AVERROES, Discours décisif ,Tr: Marc Geoffroy ,G F-Flammarion ,Paris 1996.
- Oliver Leaman ,Averroes and his Philosophy ,Clarendon press.OXFORD.1988
- Renan, Ernest, Averoos et L’averroïsme, Maisonneuve et larose, PARIS, 1997.

*****

املنهجية: وحدة التعليم
2منهجية البحث الفلسفي: املادة
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3:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.ة يف جمال الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةالتعرف على أهم مناهج البحث احلديث
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.هجية واملنهجمع ضرورة التفرقة بني املن، جيب أن يكون مضطلعا على أهم التيارات يف الفلسفة الغربية احلديثة- 

: حمتوى املادة
....)بيكون، ستوارت ميل (املنهج التجرييب -1
....)إميانويل كانط (املنهج النقدي -2
.......)أوغست كومت، ( املنهج الوضعي -3
....)هوسرل، مريلوبونيت (املنهج الفينومينولوجي -4
....)ميشال فوكو (املنهج األركيولوجي -5
.....)كو، جيل دلوز نيتشه، فو (املنهج اجلينيالوجلي -6
)الغشتالت( املنهج االستبصاري -7
...)اللغة، الفلسفة، (املنهج البنيوي -8
....)جاك دريدا، ( املنهج التفكيكي -9

.....)كارل بول فرياباند (ضد املنهج - 10
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**

-Gouhier (H.), Descartes. Essais sur le Discours de la méthode, la métaphysique et la morale, Vrin.

.،  أسس املنطق  واملنهج العلمي، دار النهضة العربية)حممد فتحي(الشنيطي - 
.1969رابوبرات، مبادئ الفلسفة، ترمجة، أمحد أمني، دار الكتاب  العريب، بريوت، لبنان، - 
.علوم  واملناهج، مؤسسة شباب اجلامعةحممد عزيزنظمي  سامل، املنطق احلديث  وفلسفة ال- 
.أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه - 
.حممد عبد احلميد صقر، األطروحات العلمية - 
.سامي عريفج، يف مناهج البحث العلمي وأساليبه - 
.رزق الطويل، مقدمة يف أصول البحث العلمي - 
.أمحد شليب، كيف تكتب حبثا - 
.يط  كتابة البحث العلميأمني ساعايت، تبس- 
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.رشدي طعمة، حتليل حمتوى يف العلوم االنسانية - 
.خمتار بوعناين، املساعد على حبث التخرج - 

*****
املنهجية: وحدة التعليم

املنطق الرمزي: املادة
2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه( 

.املنطق الرمزيالتعرف على 
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
تاريخ العلوم- 
.املطق التقليدي- 

: حمتوى املادة
.وم والتاريخاملفه: املنطق الرياضي-
.E، وزرمــالو G. Cantor 1845-1918، كــانتور R. Carnapكارنــب املنطــق الرياضــي احلــديث مــن خــالل أعالمــه،  -

Zermelo (1871-1953 هريبرنــد ،J. Herbrand 1908-1931 وقــدال ،K. Godel 1906-1943 وطارســكي ،A.

Tarski (1901-1983 وهيلــربت ،D. Hilbert 1862-1943 أكرمــان ،W. Ackermann وفرانكـل ،A.A. Frankel

..............، L.E.J.L. Brouwer 1882-1966وبروار 1891-1965،
)أو حساب القضايا(املنطق اجلملي -
. جداول الصحة-
. االكتمال التابعي-
. األشكال القياسية للقضايا املنطقية-
. مفهوم التثنية لدى احلساب اجلملي-
.مبدأ التثنية-
.الدوائر الكهربائية-
.املنطق الرياضي والفلسفة-
. متـارين-
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..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.زكي جنيب حممود، املنطق الوضعي- 
.روبري، بالنشي، املنطق الرمزي- 

- Frances Howard – Snyder, The Power of logic , 4th Edition , Mcraw- HII ;2008.

*****
االستكشافية: وحدة التعليم

املادة االختيارية: املادة
2:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

التعرف على بعض املوضوعات الفلسفية املتخصصة
:طلوبةاملعارف املسبقة امل

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.املعرفة بالظواهر السوسيولوجية األكثر تغلغال يف احلياة الفكرية والثقافية

: حمتوى املادة
.فلسفة القيم-1املادة-*

مفهوم القيمة وأنواعها-1
.السوفسطائيون أمنوذجا/ لقيم وإطالقتيها يف الفلسفة القدمية إشكالية نسبية ا-2
.إشكالية القيمة بني الفلسفة األفالطونية والفلسفة األرسطية-3
....)لوك، روسو، كانط (نظريات القيمة يف الفلسفة احلديثة -4
..... )كارل ماركس، فريدريك نيتشه (إشكالية القيم يف الفلسفة الثورية -5
.... ) جون ديوي، بريس، وليام جيمس (الرباغمايت القيمة يف الفكر-6
...)حتديات العلم، احلروب، التقنية، العوملة، (-7

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
-Ernest Cassirer , la philosophie des formes symboliques, tra- Ole.hansen - love jean Lacoste , les
éditions de minuit,( S.tirage)1999.

 -Harry G. Frankfurt, The problem of action, University of Illinois Pressis collaborating with

JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to American Philosophical Quarterly. Volume
15, Nu 2 , April 1978.
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.1964، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، 1أمحد لطفي الّسيد، ج : ، ترمجةعلم األخالقأرسطو، - 

.س.، حتقيق فوزي عطية، الشركة اللبنانية للكتاب، د طكتاب التاج يف أخالق امللوكاجلاحظ، أبوعثمان، - 
2000حممد، دار منشأة املعارف، اإلسكندرية، علي عبد املعطي: ، ترمقدمة يف علم األخالقوليام، ليلى، - 

*****

فلسفة التاريخ: 2املادة-*
1-.
)-هريودت–عالقة التاريخ باألسطورة من خالل األعمال التارخيية الكربى (التاريخ واألسطورة -2
)-سان أوغستني –يخ جمرد أحداث صنعها هللا حتليل الرؤية اليت جتعل من التار (هللا والتاريخ -3
)-فيكو–دور األبطال يف صناعة احلدث التارخيي (األبطال والتاريخ -4
)حتليل نظرية هيجل يف التاريخ والدولة(الدولة والتاريخ -5
التاريخ والسببية-6
التاريخ والغائية-7
التاريخ والغائية-8
.التاريخ واحلتمية-9

10 -.
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.1996، 2ابن خلدون، عبد الرمحان، املقدمة، مؤسسة الكتاب الثقافية، بريوت، ط - 

اجلابري، حممد عابد، املثقفون يف احلضارة العربية حمنة بن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز الدراسات العربية، بريوت، - 
.2000، 2ط

- Hyppolite (J.), Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel, Points/Seuil
- Jacob André et des outres , LES NOTIONS PHILOSOPHIQUES, éditions Tome 1 et 2 , PUF,
Paris , 1990.

- Merleau-Ponty ; Sens et non-sens, Nagel.

*****
فلسفة الدين: 3املادة-*
.م فلسفة الدينمفهو - 
.منطق فلسفة الدين- 
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.متييز الدين عن الفلسفة- 
.فلسفة الدين والدين الفلسفي- 
.الدين كشكل من أشكال احلياة- 
.فالسفة وعلماء الالهوت- 
.مستقبل فلسفة الدين- 
..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
، 1،  دار اهلادي للطباعة والنشر، بريوت، ط ظور الفكر اإلسالميفلسفة الدين من منأبو يعرب املرزوقي، - 

2006 .
).ط أو س(، ترمجة كمال احلاج، منشورات عويدات، لبنان، د تأمالت ميتافيزقيةديكارت، رونيه، - 
فة، ، ترمجة مصطفى حممود حممد، عامل املعر مستقبل الفلسفة يف القران الواحد والعشرينأوليفر ليمان وآخرون، - 

.2004، سنة 1الكويت، ط 
.اسربس، اإلميان الفلسفيكارل ي- 
.1998، 3، طمنشورات عالء الدين، دمشقدين اإلنسان، سواح، فراس، - 

*****
األفقية: وحدة التعليم

فلسفيةمصادر: املادة
2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، بعد جناحه يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت ( 

يهدف تعليم هذا املقياس إىل إتاحة الفرصة للطالب لكي حيتك باملنتج الفلسفي مباشرة ويتفاعل مع النص بشكل مباشر 
.وفهم النص بشكل معمق، كما يتيح إمكانية تطوير امللكات العقلية على التحليل،  من حيث األفكار واللغة

:عارف املسبقة املطلوبةامل
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

.كما يستطيع توظيف معارفه حول الفلسفة عموما،  يستطيع الطالب توظيف خمتلف املعارف حول التعامل مع النصوص
:حمتوى املادة

)صادر الكربى يف تاريخ الفلسفةأعمال موجهة لقراءة بعض امل(
.ألفالطوناجلمهوريةاختيار فصل من كتاب -
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.ألرسطولسياسةاختيار فصل من كتاب ا-
.لسان أوغستنيمدينة اإللهاختيار فصل من كتاب -
.للفارايبفصول منتزعةاختيار فصل من كتاب -
.البن رشدفصل املقالاختيار فصل من كتاب -
.لرونيه ديكارتالطريقةمقال يفاختيار فصل من كتاب -
.جلان جاك روسوالعقد االجتماعياختيار فصل من كتاب -
.إلميانويل كانطنقد العقل اخلالصاختيار فصل من كتاب -
.هليجلفينومينولوجيا الروحاختيار فصل من كتاب -
.لباروخ سبينوزاالالهوت والسياسةاختيار فصل من كتاب -
.حملمد عابد اجلابريسياسينقد العقل الاختيار فصل من كتاب -

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
- Descartes, Méditations métaphysiques, GF.
- Husserl ; L'idée de la phénoménologie, PUF
- Husserl ; Méditations cartésiennes, Vrin
-Nizan (P.), Les matérialistes de l'antiquité, Maspéro.

، 1أسامة احلاج، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط : ، تعريبفلسفة كانط النقديةدولوز، جيل، -
1997.

*****
األفقية: وحدة التعليم

2لغة أجنبية من خالل نصوص فلسفية: املادة
1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب ( 

يهدف تعليم هذا املقياس إىل إتاحة الفرصة للطالب لكي حيتك باملنتج الفلسفي مباشرة ويتفاعل مع النص بشكل مباشر 
.النص بشكل معمقوفهم ، كما يتيح إمكانية تطوير امللكات العقلية على التحليل،  من حيث األفكار واللغة
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.كما يستطيع توظيف معارفه حول الفلسفة عموما،  يستطيع الطالب توظيف خمتلف املعارف حول التعامل مع النصوص
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:حمتوى املادة
)الليفتان(هوبس نص لتوماس-
)رسالة يف التسامح(نص جلون لوك -
)تأمالت(نص لروين ديكارت -
)أصل التفاوت بني الناس(نص جلان جاك روسو -
)نقد العقل العملي( نص إلميانويل كانط -
)أفول األصنام(نص لفرديريك نيتشه -
)كيف نعرف( نص لشارل ساندرس بريس -
)الضحك(نص هلنري برغسون -
)الوجودية( رتر نص جلون بول سا-
)الكينون( نص ملارتن هيدجر -
)الثورة العلمية(نص لتوماس كوهن -
)تاريخ اجلنون(نص مليشال فوكو -
)مابعد العلمانية(نص هلربماس -

..إخلكتب ومطبوعات ، مواقع انرتنت،( : املراجع-**
.1، دار صادر، بريوت، ط6، مج لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم اإلفريقي، - 

.1، دار خياط للكتب والنشر، بريوت، طموسوعة اصطالحات العلوم اإلسالميةالتهانوي، حممد أعلى بن علي، - 

، دار الكتب العلمية، بريوت، أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلومالقنوجي، صديق بن حسن، - 
1978.

.1984، 1، بريوت، طية للدراسات والنشراملؤسسة العرببدوي، عبد الرمحان، موسوعة الفلسفة، - 

ياسية يف الفكر العريب واإلسالميدغيم، مسيح، -  ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، مصطلحات العلوم االجتماعية والسِّ
.2000، 1ط

.س/ ، ترمجة مسري كرم، دار الطليعة، بريوت، دون طاملوسوعة الفلسفيةم، ب يودين، . روزنتال- 
.1982، دار الكتاب اللبناين، املعجم الفلسفيصليبا، مجيل، - 

*********************
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اخلامسالسداسي
األساسية: وحدة التعليم

فلسفة غربية حديثة: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

أهداف التعليم
) األكثريف ثالثة أسطر على، مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من( 

.وخاصة فلسفة األنوار، التعرف على أهم اإلشكاليات اليت تناوهلا الفالسفة يف العصر احلديث
املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف خمتصر( 
.الفلسفة اليونانية- 
.الفلسفة املسيحية- 
.فلسفة اإلسالمية واليهوديةال- 

:حمتوى املادة
:املصادر اليونانية للفلسفة احلديثة-
.حركة اإلحياء-
حركة النهضة -
.النزعة اإلنسانية-
:االجتاهات الكربى يف الفلسفة احلديثة-
.االجتاه العقالين-
.االجتاه التجرييب-
.االجتاه املثايل-
.االجتاه املاركسي-

نقد عام- 
)مراقبة مستمرة واالمتحان(:طريقة التقييم

)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع
- Pucelle (J.), Hume, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- René Dumont, L’utopie ou la mort! , POINTS, paris.
- Robinet (A.), Bergson, Philosophes de tous les temps/Seghers.
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- Robinet (A.), Leibniz, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- Sautet (M.), Nietzsche pour débutants, La Découverte, 1986.
- Searl John R,sens et expression , traduction par Joëlle Proust, Cambridge university
press 1979-1982.
-Alquié (F.), Descartes, Connaissance des Lettres/Hatier.
-Alquié (F.), La critique kantienne de la métaphysique, Sup "initiation philosophique/PUF.
-Althusser (L.), Montesquieu, la politique et l'histoire, Sup "initiation philosophique/PUF.
-ArtoLaitinen& Constantine Sandis , Introduction: Hegel and ContemporaryPhilosophy of
Action, Hegel on Action (Philosophers in Depth) Hardcover – Publisher: Palgrave
Macmillan (November 23, 2010).
-Barincou (E.), Machiavel par lui-même, Ecrivains de toujours/Seuil.
-Deleuze (G.), La philosophie critique de Kant, Sup "initiation philosophique/PUF.
-Deleuze (G.), Spinoza. Philosophie pratique, PUF.
-Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld, Introduction, Texte et
Commentaire de Le Roy (G.), Vrin, Paris.
-Ernest Cassirer , la philosophie des formes symboliques, tra- Ole.hansen - love jean
Lacoste , les éditions de minuit,( S.tirage)1999.
-Festugière (A.-J.), Epicure et ses dieux, Quadrige/PUF.
-Forrest (Aimé), Pascal, Philosophes de tous les temps/Seghers.
-Misrahi (R.), Spinoza, Philosophes de tous les temps/Seghers.
-Nizan (P.), Les matérialistes de l'antiquité, Maspéro.
-Pascal (G.), Pour connaître la pensée de Kant, Bordas.
- Descartes, Discours de la méthode, GF
- Descartes, Méditations métaphysiques, GF
- Descartes, Principes de la philosophie, partie I.
- D'Hondt (J.), Hegel et l'hégélianisme, Que sais-je ?/PUF.
- D'Hondt (J.), Hegel, Sup "Philosophes"/PUF.
- Ducassé (P.), Malebranche, Sup "Philosophes"/PUF.

***
األساسية: وحدة التعليم

فكر عريب حديث: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

تساهم هذه املادة يف التعرف على مرحلة هامة من التاريخ العريب احلديث واملعاصر واملتمثل يف نشأة العديد من األمساء 
مسؤولية إعادة بعث احلضارة العربية اإلسالمية وخاصة بعد سقوط الدولة العثمانية واألعالم الذين محلوا على عاتقهم 

.واحنصار املوجة االستعمارية
:املعارف املسبقة املطلوبة- 



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
باإلضافة إىل التفاعل مع املستجدات الفكرية ، ف اخلاصة بتاريخ الفكر العريبعار يستطيع الطالب توظيف خمتلف امل

.
: حمتوى املادة

تعريف فكر النهضة العربية-
العوامل اليت أدت إىل ظهورها -
القومية العربية-
اإلصالحيون -
ريونالثو -
التيارات الدينية-
التقدميون-

)مراقبة مستمرة واالمتحان(: طريقة التقييم- 
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع-
.دار النصر احلديثة، دار الكتب احلديثة، املدرسة الشاذلية احلديثة: حممودعبد احلليم - 1
.توماس األكوييننظرية املعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى : حممود قاسم- 2
.األمري عبد القادر اجلزائري متصوفا وشاعرا: فؤاد صاحل السيد- 3
.املواقف: األمري عبد القادر- 4
.2ط، املغرب، الرباط، املركز الثقايف العريب، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث: طه عبد الرمحن- 5
.2000، 1ط، باملغر ، الرباط، املركز الثقايف العريب، سؤال األخالق: طه عبد الرمحن- 6
.1997، 2ط، املغرب، الرباط، املركز الثقايف العريب، العمل الديين وجتديد العقل: طه عبد الرمحن- 7
.2012، 2ط، املغرب، الرباط، املركز الثقايف العريب، روح الدين: طه عبد الرمحن- 8
.1979، 3ط، القاهرة، مدخل إىل التصوف اإلسالمي: التفتازاين- 9

1957، 1ط، القاهرة، الفلسفة اإلسالميةدراسات يف: التفتازاين- 10
.1999، 1ط، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، علي، أومليل- 11

http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic

*******
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األساسية: وحدة التعليم
1فلسفة اجلمال: املادة

5:الرصيد
2:املعامل

أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

التعرف على أسس علم اجلمال ومبادئ العمل الفين
املعارف املسبقة املطلوبة

)ين على األكثرسطر ، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.ثقافة عامة- الفلسفة العامة-

: حمتوى املادة
)عالقته بالفن، األعالم، النشأة( تعريف علم اجلمال - 
.مميزات اخلطاب اجلمايل- 
.املشكلة املعرفية يف اخلطاب اجلمايل- 
.إشكالية فلسفة الفن- 
....)، العبثي، الواقعي، الربغمايت، املاركسي،الرومنطقي، املثايل. ( االجتاهات الكربى يف فلسفة الفن- 
.مستقبل الفن واخلطاب اجلمايل- 

)مراقبة مستمرة واالمتحان(: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع
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األساسية: تعليموحدة ال
1العلومفلسفة : املادة

5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

. رفةوكذا حماولة ممارسة نقد املع، التعرف على أهم األطر واألنساق اليت تُؤطر نظرية املعرفة
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.تاريخ العلم- 
.تاريخ املناهج- 

: حمتوى املادة
)املاهية اإلشكاالت(إبستيمولوجيا العلم املعاصر- 
الثورات العلمية املعاصرة- 
يات يف الرياض- 
يف الفيزياء- 
يف الكيمياء- 
واملنطق الرياضياالبستيمولوجيا- 
.مشكلة االستقراء- 

مراقبة مستمرة واالمتحان: طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

التأويل: بول ريكور.1
من النص إىل الفعل: بول ريكور.2
، 2004، 1ط، املغرب، دار توبقال للنشر، حممد اهلاليل وحسن العمراين.تر، ناالدين يف عامل، جياين فاتيموو جاك دريدا.3
الكتابة واالختالف: جاك دريدا.4
صيدلية أفالطون: جاك دريدا.5
ظاهرة الصوت: جاك دريدا.6
الوجود والزمان والسرد: ريكور.7
اخلطاب وفائض املعىن-نظرية التأويل: ريكور.8
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.2002الكويت، 30، 4العدد ، ى؟ مقال ضمن جملة عامل الفكرالبنيوية منهج أم حمتو :زواوي بغورة.9
الكويت ، 430العدد ، مقال يف جملة عامل الفكر، احلفريات منهج أم فتح يف الفلسفة؟: فوكو: عبد الرمحن التليلي.10

2002.
. 1989، دار املعارف، البنيوية بني العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، عبد الوهاب جعفر.11
، 1993، 1ط، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، البنيوية يف التفكري الفلسفي املعاصر، عمر مهيبل.12
La)اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية(احلقيقة واملنهج : غادامري.13
.1990بريوت ، مركز اإلمناء القومي، ترمجة مطاع صفدي وآخرين، الكلمات واألشياء:)ميشال(فوكو .14
ريات املعرفةحف: فوكو.15
سلطة اخلطاب: فوكو.16
، ط.د، دمشق، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي، مصطفى صاحل.تر، األنثروبولوجيا البنيوية، كلود ليفي سرتوس.17

1977.
.1998، 1ط، لبنان، املركز الثقايف العريب بريوت، مقارنة نسقية، التلقي والتأويل: حممد الفتاح.18
.1998، 1ط، لبنان، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر، لتأويلالفلسفة وا:نبيهة قارة.19

20. Hens-Georg Gadamer: philosophie herméneutique

**********
املنهجية: وحدة التعليم

مناهج فلسفية حديثة: املادة
3:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، جناحه يف هذه املادةذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد( 

.التعرف على أهم مناهج البحث احلديثة يف جمال الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.مع ضرورة التفرقة بني املنهجية واملنهج، يكون مضطلعا على أهم التيارات يف الفلسفة الغربية احلديثةجيب أن - 

: حمتوى املادة
)ستوارت+ بيكون ( املنهج التجرييب - 
)رونيه ديكارت( املنهج التأملي العقلي - 



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

)كانط( املنهج النقدي - 
.املنهج اجلديل اهليجلي- 
.ياملنهج اجلدل املاد- 
.املنهج الوضعي- 

)مراقبة مستمرة واالمتحان(: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

.األرقانون اجلديد فرانسني بيكون- 
.رونيه ديكارت األرغانون اجلديد- 
.إميانويل كان ملكة احلكم- 
، 1ط ، بريوت، ؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيعامل، أسامة احلاج: تعريب، فلسفة كانط النقدية، جيل، دولوز-

1997.
)الديالكتيك( فرديرك هيجل- 
.كارل ماركس رأس املال- 
.أوغست كونت الفلسفة العامة- 

http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
املنهجية: وحدة التعليم

1تعليمية الفلسفة: املادة
2:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

والرتكيز ، سعى املقياس إىل دراسة الطرائق املبتكرة يف تعليم الفلسفة وحماولة تقريب التفكري الفلسفي من ذهن الطالبي
.على خصائص املوضوعية واحلس النقدي
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:املعارف املسبقة املطلوبة
)ثرسطرين على األك، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

.وفلسفة الرتبية، ومعارف علم النفس الرتبوي، 
: حمتوى املادة

)التاريخ والنشأة( مدخل إىل التعليمية - 
.مفهوم التعليمية-
.خصائصها-
.التعليمية والفلسفة-
.البنية التعليمية للفلسفة-
.ديداكتيك الكفاءات-
.فاءةيف مفهوم الك-

)واالمتحانمراقبة مستمرة(: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
املنهجية: وحدة التعليم

مناهج الدراسات االستشراقية: املادة
1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.والتفكري يف إنتاج علم معاكس، تاريخ واملضمونمن حيث الاالستشراقالتعرض إىل ظاهرة 
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
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.تاريخ األفكار بني العامل الغريب والعامل اإلسالمي
: حمتوى املادة

ض فقطالعمل من خالل نصوص أو عرو -**
تعريف االستشراق-
تاريخ االستشراق-
قضايا االستشراق الكربى-
....)مالك بن نيب ، إدوارد سعيد( االستشراق والفكر العريب املعاصر -
قنقد االستشرا-
)حسن حنفي( علم االستغراب كبديل-
.ةمناذج تطبيقي-

.مراقبة مستمرة:طريقة التقييم

) إخل، تمواقع انرتن، كتب ومطبوعات: ( املراجع
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

****
االستكشافية: وحدة التعليم

الفلسفة االجتماعية: املادة
1:يدالرص

1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.وحتاول أن تفسر الوقائع االجتماعية، 
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف ( 
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.املعرفة بالظواهر السوسيولوجية األكثر تغلغال يف احلياة الفكرية والثقافية
: حمتوى املادة

.تعريف الفلسفة االجتماعية- 
 -.
.مناهجها- 
 -.
 -.
.الفلسفة والدولة- 
.الفلسفة وقضايا األسرة- 
.الفلسفة وقضايا احمليط- 

.امتحان:طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
االستكشافية: وحدة التعليم

املادة االختيارية: املادة
2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.وقدراته الفكريةملعرفة توجهاته، دفع الطالب إىل اختيار مادة من بني أربع مواد
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
ا بتاريخ الفلسفة العامةجيب أن ميتلك الطالب رصيد مهما من الثقافة العامة وأن يكون ملم
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: حمتوى املادة
الفلسفة السياسية-1املادة إ 

.منهجها، موضع الفلسفة السياسية، تعريف السياسة-
)كونفوشيوس أمنوذجا(الفكر السياسي يف الفكر الشرقي - 
الفلسفة السياسية يف اليونان- 

.املدرسة السفسطائية- 1
.املدينة الفاضلة عند أفالطون- 2
.الدولة والسياسة عند أرسطو- 3

)شيشرون( الفكر السياسي الروماين - 
)سان أوغستني(الفكر السياسي املسيحي - 
)ابن رشد، غنب باجة، الفارايب، إخوان الصفا(الفكر السياسي يف اإلسالم - 
الفكر السياسي يف العضر احلديث- 

)روسو، لوك، هوبس(نظريات العقد االجتماعي -1
.الفلسفة السياسية عند هيجل- 2
.الفلفسة السياسية عند ماركس- 3
.الفلسفة السياسية عند باروخ سبينوزا- 4
قضايا الفلسفة السياسية املعاصرة- 
الدولة واألمة- 1
أنظمة احلكم - 2
.القانون وحقوق األفراد- 3
.املواطنة والعوملة- 5
..................احلرب والسلم- 6

فلسفة األخالق–2إاملادة 
.تعريف فلسفة األخالق- 
 -.
 -.
.......)، اإلسالمي، املادي، الربغمايت، العقلي، املثايل( االجتاهات األخالقية الكربى - 
.أزمة القيم- 
.مستقبل القيم- 
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.... األخالق والسياسية- 
.قوق اإلنسانالفلسفة ومبادئ ح-3املادة إ 

.لفلسفة احلقمدخل-
.جدلية احلق والواجب-
.احلق الطبيعي-
.احلق اإلهلي-
.احلق املدين-
...)، ماركس، هيجل، كانط( فلسفة احلق عند املفكرين احملدثني -
.... )، نيتشه( فلسفة احلق املعاصرة -
. فلسفة احلق وإشكالية املواطنة-
.الفلسفة وحقوق اإلنسان-

لسفة والبيوتيقاالف-4املادة إ 
.تعريف البيوتيقا- 
.قضايا البيوتيقا- 
.البعد الفلسفي للبيوتيقا- 
.أزمة العلم والفلسفة- 
.أخالقيات العلم- 
.مستقبل اإلنسان- 

.امتحان: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

.2000، اإلسكندرية، دار منشأة املعارف، د املعطي حممدعلي عب: تر، مقدمة يف علم األخالق، ليلى، وليام- 

.1983، 1ط ، بريوت، دار الطليعة، رضوان السيد: حتقيق، اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس، ابن احلداد- 

.1980، 3ط ، بريوت، اللجنة اللبنانية لرتمجة الّروائع، برباره البولسي. تعريب أ، يف السياسة، أرسطو- 

.1964، القاهرة، مطبعة دار الكتب املصرية، 1ج ، أمحد لطفي الّسيد: ترمجة، لم األخالقع، أرسطو- 

.س.د ط، الشركة اللبنانية للكتاب، حتقيق فوزي عطية، كتاب التاج يف أخالق امللوك،  أبوعثمان، اجلاحظ- 
.1985، 12ط ، بريوت، منشورات دار األفاق، خريي محّاد: تعريب، األمري، نيقوال، مكيافيللي- 

.اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلمامة عند ابن تومرت، على، اإلدريس- 

.1999، 1ط، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، علي، أومليل- 
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، لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، عطيات أبوالسعود:تعريب، املدينة الفاضلة عرب التاريخ، ماريا لويزا، برنريي- 
.1998، الكويت

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ترمجة حممد عرب صاصيال، تاريخ الفكر السياسي، شوفاليه، جان جاك- 
.1998، 1ط ، بريوت

، 2ط، بريوت، النشر والتوزيعالدار العاملية للطباعة و ، تعريب علي مقلد، تاريخ الفكر السياسي، جان توشار وآخرون- 
1983.

.1986، 1ط، بريوت، دار اآلداب، عفيف دمشقية: تعريب، نقد العقل السياسي، دوبري، روجيس- 

، 1ط ، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات، حممد عرب صاصيال: تعريب، علم السياسة، جان ماري، دنكان- 
1997.

.1997، 1ط، بريوت، دار الطليعة، ردي وما بعدهاملاو –السياسة والوحي ، حنا، ميخائيل- 

.1988، 1ط ، اجلزائر، موفم للنشر، روح االجتماع، غوستاف، لبون- 

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، ترمجة حممد عرب صاصيال، معجم املؤلفات السياسية، فرنسوا وآخرون، شاتليه- 
.1997، 1ط ، بريوت، والتوزيع

******
األفقية: ليموحدة التع

1لغة أجنبية : املادة
1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

مع النص بشكل مباشر يهدف تعليم هذا املقياس إىل إتاحة الفرصة للطالب لكي حيتك باملنتج الفلسفي مباشرة ويتفاعل 
.وفهم النص بشكل معمق، كما يتيح إمكانية تطوير امللكات العقلية على التحليل،  من حيث األفكار واللغة
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.كما يستطيع توظيف معارفه حول الفلسفة عموما،  املعارف حول التعامل مع النصوصيستطيع الطالب توظيف خمتلف

: حمتوى املادة
نصوص يونانية-
نصوص مسيحية-
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نصوص يهودية-
نصوص إسالمية-
نصوص غربيه حديثة-
نصوص غربية معاصرة-
.نصوص عامة-

مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

1. Allan (D. J.): The philosophy of Aristotle , second edition ,© Oxford university
press , printed and bound in Great Britain by redwood burn limited
drawbridge & esher ,1978 .

2. Aristotle: Physics ,translation English , ( the works of Aristotle translated into
English under the editorship Ross (W.D.) Oxford at clarion don press , printed
in England , 1930 .

3. Brentano (Franz ): Aristotle and his world view , edited and translated by:
Georg (Rolf ) ,and Chisholm (Roderick . M) , copyright © by: the regents of
the university of California , printed in the: U.S.A . 1979 .

دار ، الفلســـفة اليونانيـــة مـــن طـــاليس إىل أفالطـــون: 1ج : تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي: )حممـــد علـــى . د( أبـــو ريـــان .4
. النهضة العربية للطباعة والنشر

م دار النهضــة 1976، واملــدارس املتــأخرةأرســطو : 2ج : تــاريخ الفكــر الفلســفي: )حممــد علــى . د( أبــو ريــان .5
لبنان–العربية للطباعة والنشر بريوت 

الطبعــة األويل، عبــد الــرمحن بــدوي. األخــالق ترمجــة إســحاق بــن حنــني حققــه وشــرحه وقــدم لــه د: أرســطاطاليس.6
. ،  الكويت–الناشر وكالة املطبوعات ، م1979

قدمه للعربية عـن اللغـة األملانيـة مـع تعليقـات وشـروح : اب مفقودكت) برويتيقوس ( دعوة للفلسفة : أرسطاطاليس.7
. م اهليئة املصرية العامة للكتاب 1987، عبد الغفار مكاوي. د

ـــة إىل ، مـــن كتـــاب احليـــوان14–11املقـــاالت : يف أعضـــاء احليـــوان: أرســـطاطاليس.8 الرتمجـــة القدميـــة مـــن اليوناني
.جممع العلوم امللكي اهلولندي أمسرتدام، م1978، العربية حققتها وقدمت هلا رمكة كروك

عبــد الــرمحن . ضــمن جمموعـة راجعهــا علــى أصــوهلا اليونانيـة وشــرحها وحققهــا وقـدم هلــا ديف الــنفس: أرسـطاطاليس.9
. لبنان –دار القلم بريوت –وكالة املطبوعات الكويت ، بدوي

، القاهرة، أمحد لطفي السيد عطية: ترمجة، 1ج ، علم األخالق إىل نيقو مافوس): طاليس( أرسطو .10
1924.

، اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع، األب أوغسطني بربارة البويل: ترمجة، يف السياسة): طاليس( أرسطو .11
.1980، 2ط، بريوت
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.2004، القاهرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ترمجة فؤاد زكرياء، مجهورية أفالطون: أفالطون.12

*************

السداسي السادس
****

األساسية: وحدة التعليم
معاصرةفلسفة غربية : املادة

5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

وإدراك مواطن التميز واالختالف مع من سبقوهم من ، قبة املعاصرةفالسفة احلالتعرف على أهم اإلشكاليات اليت تناوهلا
.والتناغموإدراك يف الوقت نفسه مواطن التواصل . فالسفة األنوار

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.الفلسفة اليونانية- 
.الفلسفة املسيحية- 
الغربية احلديثةالفلسفة- 

: حمتوى املادة
مدخل إىل الفلسفة الغربية املعاصرة-
.مفهومها وخصائصها-
.....)، هربماس، هيدجر، هوسرل، نيتشه( املدرسة األملانية -
، لوك فريي، اجاك دريد، مريولو بونيت، جون بول سارتر، جربائيل مارسيل، هنري برغسون( املدرسة الفرنسية -

 (....
.....)، شارل ساندرس بريس، وليام جيمس، بيرتاند راسل، جون ديوي( املدرسة األنكلوسكسونية -
.......) ، أمربتو إيكو، كروتشي،  غرامشي( املدرسة اإليطالية -
)اختيار مناذج فاعلة ( مدارس غربية أخرى -
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تقيم عام-
مراقبة مستمرة وامتحان: طريقة التقييم

) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( راجعامل
- Bergson Le rire, Quadrige-PUF
- Bergson L'évolution créatrice, chapitre II, Quadrige-PUF
- Bergson ; Oeuvres d’accès relativement aisé
- Kofman (S.), Nietzsche et la métaphore, Payot.
- Lacroix (J.), La sociologie d'Auguste Comte, Sup "initiation philosophique/PUF.
- Lyotard (J.-F.), La phénoménologie, première partie, Que sais-je ?/PUF.
- Merleau-Ponty ; Eloge de la philosophie, Idées-Gallimard
- Merleau-Ponty ; Oeuvres d’accès relativement aisé
- Merleau-Ponty ; Phénoménologie de la perception, Tel/Gallimard.
- Moreau (J.), Jean-Jacques Rousseau, Les grands Penseurs/PUF.
- Naërt (E.), Locke, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- Nietzsche ; Aurore
- Nietzsche ; Ecce Homo
- Nietzsche ; Humain, trop humain
- Nietzsche ; La généalogie de la morale, Traduction d'Henri Albert revue par Marc Sautet,
Le Livre de Poche.
- Nietzsche ; Le crépuscule des idoles
- Nietzsche ; Le voyageur et son ombre, Philo Sophie
- Nietzsche ; Par-delà le bien et le mal, Traduction d'Henri Albert revue par Marc Sautet,
Le Livre de Poche.
- Nietzsche ; Seconde considération inactuelle, PhiloSophie
- Granier (J.), Nietzsche, Que sais-je ?/PUF.
- Gusdorf (G.), Kierkegaard, Philosophes de tous les temps/Seghers.
- Halbwachs (M.), Leibniz, Les philosophes/Mellotée.
 -Harry G. Frankfurt, The problem of action, University of Illinois Pressis collaborating with

JSTOR to digitize, preserve and extendaccess to American Philosophical Quarterly.
Volume 15, Nu 2 , April 1978.
- Heidegger ; Chemins qui ne mènent nulle part, Idées-Gallimard
- Heidegger ; Lettre sur l'humanisme, Aubier
- Heidegger ; Oeuvres d’accès relativement aisé
- Heidegger ; Qu'est-ce que la métaphysique ? Les essais-Gallimard
- Husserl ; La crise de l'humanité européenne et la philosophie, Hatier et PhiloSophie.
- Husserl ; L'idée de la phénoménologie, PUF
- Husserl ; Méditations cartésiennes, Vrin.
املواقع
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/
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*******

األساسية: وحدة التعليم
معاصرفكر عريب: املادة

5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.التعرف على املشكالت الفلسفية الكربى اليت تناوهلا وكذا أهم روادهباب نشأة الفكر العريب املعاصر و دراسة أهم أس
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.بني الفكر النهضوي وقضايا الفكر العريب املعاصرالتعرف على أهم الفروق اجلوهرية 

: حمتوى املادة
.من النهضة العربية إىل فلسفة اإلصالح-
).شبلي مشيل(االجتاه التطوري-
).طه حسني(االجتاه الليربايل-
).طيب تيزيين-حسني مروة(االجتاه املاركسي-
).ساطع احلصري(االجتاه القومي-
).غزيز حبايب- لرمحن بدويعبد ا(االجتاه الوجودي والشخصاين-
).اجلابري(االجتاه البنيوي-
).نصر حامد أبو زيد(االجتاه التأويلي-
).حممد أركون(االجتاه األركيولوجي-
).طه عبد الرمحن(االجتاه الصويف-

متحانامراقبة مستمرة و : طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

)ومناقشات.. دراسات(ة الرتاث واحلداث: اجلابري- 1
والغرب... العروبة واإلسالم/ مسألة اهلواية: اجلابري- 2
حنن والرتاث: اجلابري- 3
يف فلسفة النقد: حسن حنفي- 4
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4ج) النبوة واملعاد(من العقيدة إىل الثورة التاريخ العام : حسن حنفي- 5

.من النقل إىل اإلبداع: حسن حنفي- 6
.اإلسالمية- لعربيةالنزعات املادية يف الفلسفة ا: حسني مروة- 7
حتديد الفكر العريب: زكي جنيب حممود- 8
يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم: طه عبد الرمحن- 9

الفكر اإلسالمي: حممد أركون- 10
مسكويه والتوحيدي.نزعة األنسنة يف الفكر العريب ج: حممد أركون- 11
دراسة يف علوم القرآن/ مفهوم النص: نصر حامد أبو زيد- 12

:نيةاملواقع اإللكرتو 
www.dahsha.com/viewarticle.php
www.scribd.com/doc
www.daralameer.com/newsdetails.php?
www.almostafa.com
4shared.com - free file sharing and storage
http://www.shamela.ws/list.php?cat=26
http://www.islamport.com
http://abooks.tipsclub.com
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic

***
األساسية: وحدة التعليم

2فلسفة اجلمال: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

ينالتعرف على أسس علم اجلمال ومبادئ العمل الف
املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.ثقافة عامة- الفلسفة العامة-
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: حمتوى املادة
....)، ثيالعب، الواقعي، الربغمايت، املاركسي، الرومنطقي، املثايل. ( االجتاهات الكربى يف فلسفة الفن- 
.مستقبل الفن واخلطاب اجلمايل- 
.علم اجلمال والراهن - 
.علم اجلمال واليومي- 
.علم اجلمال والديين- 
.علم اجلمال والسياسي- 
.علم اجلمال والسينما- 
.علم اجلمال واإلنسان- 

)مراقبة مستمرة واالمتحان(: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

 4shared.com - free file sharing and storage

 http://www.shamela.ws/list.php?cat=26

 http://www.islamport.com

 http://abooks.tipsclub.com

 http://www.tarjim.com.sa/ajeeb
http://www.cimos.com/tradnet.htm

*****
األساسية: وحدة التعليم

2فلسفة العلوم: املادة
5:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) على األكثريف ثالثة أسطر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.التعرف على أهم التيارات الفكرية اليت اشتغلت بقضايا فلسفة العلوم
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
مفهمو فلسفة العلوم- 
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.تاريخ العلوم- 
تابع: حمتوى املادة

من خالل نصوص أو عروض فقطالعمل
كارل بوبر والنزعة التكذيبية- 
الالديكارتيةواإلبستيمولوجياغاستون باشالر- 
توماس كوهن وبنية الثورات العلمية- 
بول فايرابند والفوضوية املنهجية- 
جون بياجي واإلبستيمولوجيا التكوينية- 
البيولوجياإبستيمولوجياجورج كانغليهم - 
ولوجيا العلوم اإلنسانيةإبستيم- 
الكان وعلم النفس- 
بورديو وعلم االجتماعي- 
ناسةإلليفي سرتوس وعلم ا- 
فوكو والطب- 

مراقبة مستمرة واالمتحان: طريقة التقييم
)إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

.2002الكويت، 30، 4عدد ال، البنيوية منهج أم حمتوى؟ مقال ضمن جملة عامل الفكر:زواوي بغورة- 
، 430العدد ، مقال يف جملة عامل الفكر، احلفريات منهج أم فتح يف الفلسفة؟: فوكو: عبد الرمحن التليلي- 

.2002الكويت 
. 1989، دار املعارف، البنيوية بني العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، عبد الوهاب جعفر- 
، 1993، 1ط، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، التفكري الفلسفي املعاصرالبنيوية يف، عمر مهيبل- 
La)اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية(احلقيقة واملنهج : غادامري- 
حفريات املعرفة: فوكو- 
سلطة اخلطاب: فوكو- 
، ط.د، دمشق، قافة واالرشاد القوميمنشورات وزارة الث، مصطفى صاحل.تر، األنثروبولوجيا البنيوية، كلود ليفي سرتوس- 

1977.
-Hens-Georg Gadamer: philosophie herméneutique
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********
املنهجية: وحدة التعليم

معاصرةمناهج فلسفية : املادة
3:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.يف جمال الفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةاملعاصرةالتعرف على أهم مناهج البحث 
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.مع ضرورة التفرقة بني املنهجية واملنهج، املعاصرةالتيارات يف الفلسفة الغربية جيب أن يكون مضطلعا على أهم- 

: حمتوى املادة
)التفرقة بني املنهجية واملنهج( تعريف مناهج البحث-
.املنهج األركيولوجي-
.املنهج اجلينيالوجي-
.املنهج الكرنولوجي-
.املنهج البنيوي-
.املنهجي التفكيكي-
.املنهج الوظيفي-
.هج الديالكتيكياملن-
.املنهج الوصفي-
.املنهج السردي-
.املنهج الفينومينولوجي-
)بول كارل فريلبند( ضد املنهج -

)مراقبة مستمرة واالمتحان(: طريقة التقييم
- André Lalande , vocabulaire T et C DE LA PHILOSSOPHIE , P.U.F, Paris, Neuvième
édition , 1962.
- Bachelard ; La psychanalyse du feu, Idées/Gallimard.
- Bachelard ; L'air et les songes, Biblio-Essais/Le Livre de Poche
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- Bachelard ; Le nouvel esprit scientifique, PUF.
- Bachelard ; L'eau et les rêves, Biblio-Essais/Le Livre de Poche
- Bachelard ; L'intuition de l'instant, Médiations/Gonthier
- Bachelard ; Oeuvres d’accès relativement aisé
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

***
املنهجية: وحدة التعليم

2تعليمية الفلسفة: املادة
2:الرصيد
2:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

والرتكيز ، ب التفكري الفلسفي من ذهن الطالبيسعى املقياس إىل دراسة الطرائق املبتكرة يف تعليم الفلسفة وحماولة تقري
.على خصائص املوضوعية واحلس النقدي

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 

.وفلسفة الرتبية، نفس الرتبويومعارف علم ال، 
: حمتوى املادة

.األصول الفلسفية للتدريس بالكفاءات-
.تصنيف الكفاءات-
:الفلسفة يف التدريس بالكفاءات-
.ديداكتيك الدرس الفلسفي-
.ديداكتيك املقال الفلسفي-
.ديداكتيك النص الفلسفي-
ديداكتيك اإلنتاج الفلسفي-

ديداكتيك العروض الفلسفية
مراقبة مستمرة وامتحان: تقييمطريقة ال
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) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

*****
االستكشافية: وحدة التعليم

الفلسفة واليومي: املادة
1:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
التعرف على فلسفة الواقع - 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليموصف( 
الفلسفة االجتماعية-

: حمتوى املادة
.الفلسفة العملية وأزمة التنظري- 
.اليومي وإشكالية احلياة- 
.اإلنسان وأزمة العيش- 
.اإلنسان وأزمة التعبري- 
.اإلنسان وأزمة احلكم- 
.نسان وأزمة العواطفاإل- 

امتحان:طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
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http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

******
االستكشافية: وحدة التعليم

املادة االختيارية: املادة
2:الرصيد
1:املعامل

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 

.وقدراته الفكريةعرفة توجهاتهمل، دفع الطالب إىل اختيار مادة من بني أربع مواد
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
جيب أن ميتلك الطالب رصيد مهما من الثقافة العامة وأن يكون ملما بتاريخ الفلسفة العامة

: حمتوى املادة
الفلسفة السياسية-1إ املادة 

.منهجها، موضع الفلسفة السياسية، تعريف السياسة-
)كونفوشيوس أمنوذجا(الفكر السياسي يف الفكر الشرقي - 
الفلسفة السياسية يف اليونان- 

.املدرسة السفسطائية- 1
.املدينة الفاضلة عند أفالطون- 2
.الدولة والسياسة عند أرسطو- 3

)شيشرون( ي الروماين الفكر السياس- 
)سان أوغستني(الفكر السياسي املسيحي - 
)ابن رشد، غنب باجة، الفارايب، إخوان الصفا(الفكر السياسي يف اإلسالم - 
احلديثالعصرالفكر السياسي يف - 

)روسو، لوك، هوبس(نظريات العقد االجتماعي -1
.الفلسفة السياسية عند هيجل- 2
.عند ماركسالسياسية الفلسفة- 3
.الفلسفة السياسية عند باروخ سبينوزا- 4



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

قضايا الفلسفة السياسية املعاصرة- 
الدولة واألمة- 1
أنظمة احلكم - 2
.القانون وحقوق األفراد- 3
.املواطنة والعوملة- 5
..................احلرب والسلم- 6

فلسفة األخالق–2املادة إ
.تعريف فلسفة األخالق- 
.جماال- 
 -.
.......)، اإلسالمي، املادي، الربغمايت، العقلي، املثايل( االجتاهات األخالقية الكربى - 
.أزمة القيم- 
.مستقبل القيم- 
.... األخالق والسياسية- 

.الفلسفة ومبادئ حقوق اإلنسان-3املادة إ 
.لفلسفة احلقمدخل-
.بجدلية احلق والواج-
.احلق الطبيعي-
.احلق اإلهلي-
.احلق املدين-
...)، ماركس، هيجل، كانط( فلسفة احلق عند املفكرين احملدثني -
.... )، نيتشه( فلسفة احلق املعاصرة -
. فلسفة احلق وإشكالية املواطنة-
.الفلسفة وحقوق اإلنسان-

الفلسفة والبيوتيقا-4املادة إ 
.تعريف البيوتيقا- 
.تيقاقضايا البيو - 
.البعد الفلسفي للبيوتيقا- 
.أزمة العلم والفلسفة- 
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.أخالقيات العلم- 
.مستقبل اإلنسان- 

.امتحان: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

.2000، اإلسكندرية، دار منشأة املعارف، علي عبد املعطي حممد: تر، مقدمة يف علم األخالق، ليلى، وليام- 

.1983، 1ط ، بريوت، دار الطليعة، رضوان السيد: حتقيق، اجلوهر النفيس يف سياسة الرئيس، ابن احلداد- 

.1980، 3ط ، بريوت، اللجنة اللبنانية لرتمجة الّروائع، برباره البولسي. تعريب أ، يف السياسة، أرسطو- 

.1964، القاهرة، دار الكتب املصريةمطبعة ، 1ج ، أمحد لطفي الّسيد: ترمجة، علم األخالق، أرسطو- 

.س.د ط، الشركة اللبنانية للكتاب، حتقيق فوزي عطية، كتاب التاج يف أخالق امللوك،  أبوعثمان، اجلاحظ- 
.1985، 12ط ، بريوت، منشورات دار األفاق، خريي محّاد: تعريب، األمري، نيقوال، مكيافيللي- 

.اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،اإلمامة عند ابن تومرت، على، اإلدريس- 

.1999، 1ط، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، السلطة الثقافية والسلطة السياسية، علي، أومليل- 

، ، عطيات أبوالسعود:تعريب، املدينة الفاضلة عرب التاريخ، ماريا لويزا، برنريي- 
.1998، الكويت

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ترمجة حممد عرب صاصيال، تاريخ الفكر السياسي، شوفاليه، جان جاك- 
.1998، 1ط ، بريوت

، 2ط، بريوت، الدار العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، تعريب علي مقلد، تاريخ الفكر السياسي، جان توشار وآخرون- 
1983.

.1986، 1ط، بريوت، دار اآلداب، عفيف دمشقية: تعريب، نقد العقل السياسي،دوبري، روجيس- 

، 1ط ، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات، حممد عرب صاصيال: تعريب، علم السياسة، جان ماري، دنكان- 
1997.

.1997، 1ط، بريوت، دار الطليعة، املاوردي وما بعده–السياسة والوحي ، حنا، ميخائيل- 

.1988، 1ط ، اجلزائر، موفم للنشر، روح االجتماع، غوستاف، ونلب- 

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، ترمجة حممد عرب صاصيال، معجم املؤلفات السياسية، فرنسوا وآخرون، شاتليه- 
.1997، 1ط ، بريوت، والتوزيع

****
االستكشافية: وحدة التعليم

خماطر املخدرات: املادة
1:الرصيد
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1:املعامل
:أهداف التعليم

) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
.التعرف على خماطر تعاطي واإلدمان على املخدرات- 

:املعارف املسبقة املطلوبة
)سطرين على األكثر، ة هذا التعليموصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصل( 
.ثقافة دينية-
.ثقافة عامة- 

: حمتوى املادة
.تعريف املخدرات- 
 -.
.هاإلدمان وانعكاسات- 
.حماربة املخدرات- 

امتحان:طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/

*******

األفقية: وحدة التعليم
2لغة أجنبية : املادة

1:الرصيد
1:املاملع

:أهداف التعليم
) يف ثالثة أسطر على األكثر، ذكر ما يفرتض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد جناحه يف هذه املادة( 
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يهدف تعليم هذا املقياس إىل إتاحة الفرصة للطالب لكي حيتك باملنتج الفلسفي مباشرة ويتفاعل مع النص بشكل مباشر 
.وفهم النص بشكل معمق، ح إمكانية تطوير امللكات العقلية على التحليلكما يتي،  من حيث األفكار واللغة
:املعارف املسبقة املطلوبة

)سطرين على األكثر، وصف خمتصر للمعرفة املطلوبة واليت متكن الطالب من مواصلة هذا التعليم( 
.معارفه حول الفلسفة عموماكما يستطيع توظيف ،  يستطيع الطالب توظيف خمتلف املعارف حول التعامل مع النصوص

: حمتوى املادة
نصوص يونانية-
نصوص مسيحية-
نصوص يهودية-
نصوص إسالمية-
نصوص غربيه حديثة-
نصوص غربية معاصرة-
.نصوص عامة-

مراقبة مستمرة: طريقة التقييم
) إخل، مواقع انرتنت، كتب ومطبوعات: ( املراجع

1. Allan (D. J.): The philosophy of Aristotle , second edition ,© Oxford university
press , printed and bound in Great Britain by redwood burn limited
drawbridge & esher ,1978 .

2. Aristotle: Physics ,translation English , ( the works of Aristotle translated into
English under the editorship Ross (W.D.) Oxford at clarion don press , printed
in England , 1930 .

3. Brentano (Franz ): Aristotle and his world view , edited and translated by:
Georg (Rolf ) ,and Chisholm (Roderick . M) , copyright © by: the regents of
the university of California , printed in the: U.S.A . 1979 .

دار ، الفلســـفة اليونانيـــة مـــن طـــاليس إىل أفالطـــون: 1ج : تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي: )حممـــد علـــى . د( أبـــو ريـــان .4
. النهضة العربية للطباعة والنشر

م دار النهضــة 1976، أرســطو واملــدارس املتــأخرة: 2ج : تــاريخ الفكــر الفلســفي: )حممــد علــى . د( أبــو ريــان .5
لبنان–طباعة والنشر بريوت العربية لل

الطبعــة األويل، عبــد الــرمحن بــدوي. األخــالق ترمجــة إســحاق بــن حنــني حققــه وشــرحه وقــدم لــه د: أرســطاطاليس.6
. ،  الكويت–الناشر وكالة املطبوعات ، م1979
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ليقـات وشـروح قدمه للعربية عـن اللغـة األملانيـة مـع تع: كتاب مفقود) برويتيقوس ( دعوة للفلسفة : أرسطاطاليس.7
. م اهليئة املصرية العامة للكتاب 1987، عبد الغفار مكاوي. د

ـــة إىل ، مـــن كتـــاب احليـــوان14–11املقـــاالت : يف أعضـــاء احليـــوان: أرســـطاطاليس.8 الرتمجـــة القدميـــة مـــن اليوناني
.جممع العلوم امللكي اهلولندي أمسرتدام، م1978، العربية حققتها وقدمت هلا رمكة كروك

عبــد الــرمحن . ضــمن جمموعـة راجعهــا علــى أصــوهلا اليونانيـة وشــرحها وحققهــا وقـدم هلــا ديف الــنفس: طاطاليسأرسـ.9
. لبنان –دار القلم بريوت –وكالة املطبوعات الكويت ، بدوي

، القاهرة، أمحد لطفي السيد عطية: ترمجة، 1ج ، علم األخالق إىل نيقو مافوس): طاليس( أرسطو .10
1924.

، اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع، األب أوغسطني بربارة البويل: ترمجة، يف السياسة): ليسطا( أرسطو .11
.1980، 2ط، بريوت

.2004، القاهرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ترمجة فؤاد زكرياء، مجهورية أفالطون: أفالطون.12
*****
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IV -االتفاقیات /العقود

إبداء النیة أو الرغبةرسالة وذج نم
)في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة

: الموافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان:الموضوع

المذكورة عن اللیسانس عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

ترافق ھذا) أو المركز الجامعي(فإن الجامعة ، وفي ھذا اإلطار.أعاله طیلة فترة تأھیل ھذا التكوین 

:المشروع من خالل

، تحیین برامج التعلیموإبداء الرأي أثناء تصمیم-

، المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض-

، المشاركة في لجان المناقشة-

المادیةوھمة في تبادل اإلمكانیات البشریةالمسا-

: توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

:الوظیفة

:التاریخ

إبداء النیة أو الرغبةرسالة نموذج 
)مستخدم في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع(

)ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

:تكوین في اللیسانس بعنوانالموافقة على مشروع بحث:الموضوع
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: المقدم من

التكوین المذكور أعاله بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین عن رغبتھا في مرافقة ھذاتعلن مؤسسة

:فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خالل، وفي ھذا اإلطار

، لتعلیمتحیین برامج اوإبداء رأینا في تصمیم-

، المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض-

.المشاركة في لجان المناقشة -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو -

.في إطار المشاریع المؤطرة

تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا التي وسیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات

المستوى البشريوإن على المستوى المادي

.لھذا المشروع منسقا خارجیا)*...............ة(یعین السید

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

:الوظیفة

:التاریخ

:الختم الرسمي للمؤسسة

V- مختصرةسیرة ذاتیة

في التخصصلبیداغوجیة المعنیة بالتكوینلفرقة اامن لكل شخص
)التأطیر الداخلي والخارجي(

)المرفقحسب النموذج (

لسیرة الذاتیةلمختصر نموذج 
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العمري حربوش:اللقباالسم

سطیف08/10/1962:تاریخ ومكان المیالد

0777871945: الھاتفyahoo.frphilatou19@:البرید اإللكتروني والھاتف

)ب(استاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.وتاریخ الحصول علیھابعد التدرجالتدرج وما:( الشھادات

1985لیسانس فلسفة -

2008ماجستیر فلسفة -

2014دكتوراه علوم فلسفة -

):إلخ......المواد المدرسة(المھنیة البیداغوجیةالكفاءات 
فلسفة العلوم-

تاریخ العلم-

مدخل إلى الفلسفة-

فلسفة یونانیة-

میلود رحماني :اللقباالسم

بني صاف1976جانفي 06:تاریخ ومكان المیالد

0673562698: الھاتفoud@hotmail.frrahmanimil:البرید اإللكتروني والھاتف

)أ(مساعداستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

2000علوم إسالمیة لیسانس -

2008إسالمیة ماجستیر فلسفة -

):إلخ......المواد المدرسة(ة الكفاءات البیداغوجیة المھنی

زھیر قوتال:اللقباالسم

سطیف07/10/1965:تاریخ ومكان المیالد

0550672954: الھاتفGOUTTELZAHIR@YAHOO.FR:البرید اإللكتروني والھاتف

)ب(استاذ محاضر :الرتبة
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2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.التدرج وتاریخ الحصول علیھابعد التدرج وما:( الشھادات

1989لیسانس دراسات إسالمیة جامعة األمیر عبد القادر -

1990فرنسا 1شھادة الدراسات المعمقة فلسفة أسالمیة من جامعة باریس -

1991فرنسا 8شھادة اللسانس فلسفة عامة من جامعة باریس 

1992فرنسا 8شھادة الجدارة فلسفة عامة من جامعة باریس 

1993فرنسا 8شھادة الدراسات المعمقة فلسفة عامة من باریس 

2007شھادة الماجستیر فلسفة جامعة الجزائر 

2015دكتوراه علوم فلسفة -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فكر شرقي -

فلسفة غربیة معاصرة-

منطق رمزي -

)ماستیر( لحجاج ة اینظرالحوار و -

CURRICULUM VITAE
Abdenour Belhaouchet

28 rue des frères Meslem, Setif
Telephone: 077 8486565

Email: belhaouchet_abdenour@yahoo.com

Diplômes et qualifications:

2012-2013       Obtention d'un certificat sur internet on 'The Modern and the Post-Modern'
Weslyan University – U.S.A

2003-2005 Etudes et obtention d'un Magistere on Philosophie de religion
Université de Birmingham (Grande-Bretagne)

2000/2002 CFC et CAE (Cambridge First Certificate et Advanced English)
Certificat d'aptitude en Anglais apres trois ans d'etudes au College
de Bournville, Birmingham (UK).

Emplois exercés antérieurement:
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2015-a present            Enseignant au departement de philosophie a l'universite Setif2.

2008 -15 Enseignant assistant a l'université d'El-Tarf.
J'assume l'enseignement de: initiations aux cultures de l'anglais,
la Morphosintaxe, la Didactique de l'écrit, et la Didactique des sciences.

Nov-Dec 2008 Enseignant vacataire a l'université de Setif
J'enseigné le module de civilisation au sein du departement de traduction.

2007/2008 Enseignant vacataire a l'universitéde Bejaia.
J'enseigné la Sociologie de l'islam, et la civilisation
Arabo-Musulmane.

2003/2007 Enseignant et tuteur a distance
responsable de procedures d'apprentissage pour etudiants
a London Open College. London/Birmingham, UK.

2002/2006 Traducteur/Administrateur au Centres des etudes orientals.
Birmingham, (traduction de l'anglais, français a l'arabe).
UK.

2002/2003 Enseigant (a mi-temps) a Muath Welfare Centre
Enseignement des aptitudes basiques aux enfants (apres l'ecole).
Birmingahm, UK.

2002/2003 Enseignant d'arabe (a mi-temps) pour enfants et adultes
A King's Norton College. Birmingham, UK.

2001/2003 Enseignant de français au Club français.
Birmingham, UK.

2000/2001 responsible et assistant volontaire: assistance scientifique et littéraire
A Bournville Village Trust.  Birmingham, UK.

غاني علیوةعبد ال:اللقباالسم

بخراطة1972/ 03/ 22:تاریخ ومكان المیالد

0772060631: الھاتفphilosophe-03@hotmail.com:البرید اإللكتروني والھاتف

)أ(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...تخصصوال.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

.1991شھادة البكالوریا  اداب -

.1995شھادة اللیسانس جامعة الجزائر -
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.2012بوزریعة 2شھادة الماجستیر جامعة الجزائر -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.الفلسفة وقضایا العصر-

.فلسفة عامة-

.فلسفة غربیة معاصرة-

.القفلسفة األخ-

.اعداد مذكرة-

عبد السالم عمور:اللقباالسم

بخراطة1972/ 05/ 16:تاریخ ومكان المیالد

0772083006: الھاتفAbdeslam2011@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

)أ(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

.1991شھادة البكالوریا  اداب -

.1995شھادة اللیسانس جامعة الجزائر -

.2012بوزریعة 2شھادة الماجستیر جامعة الجزائر -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.تاریخ العلم-

.ثةفلسفة حدی-

.ق الصوريالمنط-

.تحلیل المفاھیم-

الشریف خاصة:اللقباالسم

بخراطة1972/ 09/ 27:تاریخ ومكان المیالد

0663154860: الھاتفcherifkhassa@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

)ب(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاوماالتدرج:( الشھادات

.1991شھادة البكالوریا  اداب -
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.1996شھادة اللیسانس جامعة الجزائر -

.2015بوزریعة 2شھادة الماجستیر جامعة الجزائر -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.الفلسفة وقضایا العصر-

.امةفلسفة ع-

.المنطق وفلسفتھ-

.فلسفة سیاسیة-

.اعداد مذكرة-

.العلوم اإلنسانیة واإلیدیولوجیا-

.مناھج البحث العلمي-

الیزید بوعروري:اللقباالسم

.بتالة ایفاسن والیة سطیف1974/ 09/ 12:تاریخ ومكان المیالد

0773545229: الھاتفlyazidbouarouri@yahoo.com:البرید اإللكتروني والھاتف

)أ(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

.1993شھادة البكالوریا  اداب -

.1997شھادة اللیسانس -

.2008شھادة الماجستیر -

):إلخ......المواد المدرسة(المھنیة الكفاءات البیداغوجیة

.الفلسفة وقضایا العصر-

.یونانیةفلسفة -

.ربیة معاصرةعفلسفة -

.اسالمیةفلسفة -

.فلسفة العلوم-

المنطق وفلسفتھ-

نظریة المعرفة-

المنطق الصوري-
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.تعلیمیة الفلسفة-

الدوادي قرواز:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0663296032: الھاتفdia.hanafi@yahoo.com:اإللكتروني والھاتفالبرید

)أ(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

.1992شھادة البكالوریا  -

.1996نطینة شھادة اللیسانس جامعة قس-

200/2001شھادة المكتبیة في االعالم اآللي -

2001شھادة الكفاءة المھنیة للتعلیم العالي العسكري -

.2009شھادة الماجستیر جامعة باتنة -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.الفلسفة وقضایا العصر-

.منھجیة البحث الفلسفي-

.ربیة معاصرةفلسفة ع-

.القیم في الفكر العربي المعاصر-

لطیفة عمیرة:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0552410212: الھاتفlatifamira66@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

)أ(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاوماالتدرج :( الشھادات

.1985شھادة البكالوریا  -

.1989شھادة اللیسانس -

.2006شھادة الماجستیر -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

:قسم الترجمة
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.الحضارة العربیة اإلسالمیة-

.ترجمة عربي فرنسي-

:قسم الفلسفة

.القیمة في التاریخ-

.اللغة األجنبیة-

.فلسفة األخالق-

ھجیرة شبلي:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0774937599: الھاتفhadjira_philo@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

)ب(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:(الشھادات

.1995شھادة البكالوریا  اداب -

.1999قسنطینةشھادة اللیسانس جامعة -

.2013باتنةشھادة الماجستیر جامعة -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.الفلسفة وقضایا العصر-

.فلسفة عامة-

.فلسفة غربیة معاصرة-

.فلسفة األخالق-

.الحضارة والقیم-

.فلسفة الدین والحضارة-

.مناھج الحوار التفاعل المعرفي-

عبد الكریم عنایات:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد
0776861349anayatkarim@live.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ محاضر ب:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر -

الدكتوراه علوم-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة عامة-

اإلخالقفلسفة-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرزاق بلعقروز:اللقباالسم
0666055258abderrezak19@yahoo.fr:تروني والھاتفالبرید اإللك

)أ(محاضر . أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر -

.2012سنة شھادة التأھیل الجامعي: محّصل علیھا وتاریخ إصدارآخر شھادة-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.فلسفة القیم، النظریات األخالقیة، التكامل المعرفي، فلسفات التربیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد العزیز بوالشعیر:اللقباالسم
:تاریخ ومكان المیالد

0779210969Bouch_abde01@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

)أ(محاضر .أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -
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شھادة الماجستیر-

.2009دكتوراه العلوم في الفلسفة، : آخر شھادة محّصل علیھا وتاریخ إصدارـ 
.2012سنة ھادة التأھیل الجامعيش-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.فلسفة العلوم، نظریات المعرفة، مناھج التربیة، فلسفة التعلیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الحكیم بلیلیطة :اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد
abdelhakimph@gmail.com0549220488:البرید اإللكتروني والھاتف

)ب(استاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة سیاسیة-

لغة أجنبیة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدوادي قرواز:اللقباالسم

:اریخ ومكان المیالدت

dia.hanafi@yahoo.com -0558881374:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)خإل...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
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منھجیة البحث الفلسفي-

فلسفة عربیة معاصرة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الحمید میلود:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0556184046:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة التاریخ-

الفلسفة السیاسیة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعاد تونسي:اللقباالسم

:یالدتاریخ ومكان الم

souadoumtwins@yahoo.com:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(البیداغوجیة المھنیة الكفاءات

فلسفة مسیحیة-

فلسفة التاریخ-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فطیمة حمان :اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة اللّغة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیلى دموش:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد
0775797932:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة الفن والجمال-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخضر غریسي:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

philos@gmail.comLakhdar -0553942207:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(ات البیداغوجیة المھنیة الكفاء

فلسفة عامة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الفراج نصرهللا:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0556473587:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)خإل...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

الفلسفة السیاسیة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشریف زروخي :اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0776843518:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

)إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة عربیة معاصرة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد العزیز ركح :اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0553056400:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

سفة السیاسیةالفل-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یق بن ولھةتوف:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد

0557905534:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

ستیرشھادة الماج-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة العلوم-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یونس شرقي:اللقباالسم



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد ب.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

ھادة البكالوریا  ش-

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة اللّغة -

الفلسفة السیاسیة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبیل فنقال:اللقباالسم

:تاریخ ومكان المیالد
rabilfengal@hotmail.fn0550674630:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد ب.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):لخإ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة الفن و الجمال-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خنصالي سعیدة:اللقبالسما

:تاریخ ومكان المیالد

0550731132:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد ب.أ:الرتبة



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

2جامعة دمحم لمید دباغین سطیف:األصلیةمؤسسةال

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

شھادة البكالوریا  -

شھادة اللیسانس -

شھادة الماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فلسفة غربیة معاصرة-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(



فلسفة عامة:عنوان اللیسانس2سطیف دمحم لمین دباغینجامعة :المؤسسة
2016-2015: السنة الجامعیة

VIII - اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(


