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 وشازح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ

 عهبش األشساف واٌزمىَُ اٌعٍٍّ

 دائسح ضّبْ اٌغىدح واالعزّبد األوبدٍَّ

 لعُ االعزّبد اٌدوٌٍ

 

 

ٌٍىٍُبد جسٔبِظ األوبدٍَّ   اظزّبزح وطف ٌا

0218    -   0217ٌٍعبَ اٌدزاظٍ        

 

 اٌجظسحاظُ اٌغبِعخ   : 

 اِداةاظُ اٌىٍُخ   :  

  اٌفٍعفخاظُ اٌمعُ اٌعٍٍّ  : 
 

 4/4/0218 ربزَخ ًِء اٌٍّف : 

 

                                                                             

 ِعبوْ اٌعُّد ٌٍشؤوْ اٌعٍُّخ                          زئُط اٌمعُ اٌعٍٍّ                             عُّد اٌىٍُخ                  

        /     /021                                           /    /021                                                /    /021 

 اٌزىلُع                                اٌزىلُع                                                        اٌزىلُع                    

 

 

 ِدَس شعجخ ضّبْ اٌغىدح واألداء اٌغبِعٍ 

                  /    /021   

 اٌزىلُع                 
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(  02 18/    02 17)    اظزّبزح وطف اٌجسٔبِظ األوبدٍَّ  

 وطف اٌجسٔبِظ االوبدٍَّ

واذاداف وِرسعابد اٌازعٍُ  إٌّابذظَىفس وطف اٌجسٔبِظ االوابدٍَّ ذارا اَغابشا ِمز اُب الذاُ  ظابئض 

اٌّزىلعااخ ِاآ اٌ بٌاات رحمُمهااب ِااع رحدَااد ٔااىك اٌّهاابزاد اٌّىزعااجخ اٌّعسفُااخ واٌز جُمُااخ واٌىعدأُااخ 

ٔابِظ   وَظابهج  واظبٌُت اٌزعٍُُ واٌزعٍُ اٌّزجعخ ٌزحمُاك االظازفبدح اٌمظاىي ِآ اٌّاىازد اٌّعسفُاخ ٌٍجس

 ضّٓ اٌجسٔبِظ  ِٕهظوطف ٌىً 
 

اٌّؤظعخ اٌزعٍُُّخ -1 عبِعخ اٌجظسح  

اٌمعُ اٌغبِعٍ / اٌّسوص -0 وٍُخ اِداة  

اٌفٍعفخلعُ  اظُ اٌجسٔبِظ االوبدٍَّ -3   

اظُ اٌشهبدح إٌهبئُخ -4 ثىبٌىزَىض  

إٌظبَ اٌدزاظٍ -5 ظٕىٌ  

ألعبَ  ِٕبذظ ِرسعبد ٌغٕخ ر ىَس ورحدَش 

   فٍ اٌغبِعبد اٌعسالُخ   اٌفٍعفخ

ثسٔبِظ االعزّبد اٌّعزّد -6  

اٌّؤصساد اٌربزعُخ اال سي -7 اٌمجىي اٌّسوصٌ / ظىق اٌعًّ  

       4/4/0218 ربزَخ إعداد اٌىطف  -8   

أذداف اٌجسٔبِظ -9  

َزجع االظهبَ فٍ رحمُك أذداف وشازح اٌزعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ واٌغبِعبد واٌىٍُبد اٌزٍ  .1

 اٌُهب اٌجسٔبِظ 

ربذًُ ِىزاد ثشسَخ ثرجساد عٍُّخ ورمُٕخ ٌّز ٍجبد اٌزعبًِ ِع اٌّعٍىِبد و رمُٕبرهب ٌزعصَص   .2

 ظىق اٌعًّ فٍ اٌم بعُٓ اٌعبَ واٌربص 

 رٍه اٌّؤظعبد ِفبطًاٌّؤذٍخ ٌٍعًّ فٍ ِرزٍف  ثبٌّىازد اٌجشسَخ اٌزعٍُُّخ زفد ِؤظعبد .3

  اٌحىىُِخ وغُسذب 

اظزضّبزذب فٍ اٌّمسزاد اٌدزاظُخ ٌزعصَص اٌمبعدح اٌعٍُّخ واٌزعٍُُّخ د ِىاوجخ اٌز ىزا .4

    اٌّعسفُخ ٌٍ ٍجخ

و اٌعٍىَ اال سي ٌ ّبْ اٌزٕىك فٍ اٌّهبزاد اٌّعسفُخ  ثُٓ اٌفٍعفخاظزُعبة اٌزدا ً اٌّعسفٍ  .5

   و اٌعٍُّخ

 

ِرسعبد اٌزعٍُ وطسائك اٌزعٍُُ واٌزعٍُ واٌزمُُُ -12  

 اٌّعسفُخ االذداف  -أ

  اٌفٍعفخ ر ىَس اٌمدزاد اٌّعسفُخ ٌٍ ٍجخ ورُّٕخ اٌّفبذُُ االظبظُخ ٌزرظض    1

د ٍهُ ٌٍعًّ فٍ ِرزٍف أىاك ِؤظعبرعصَص اٌّعسفخ إٌظسَخ واٌز جُمُخ ٌٍ ٍجخ واٌزٍ رؤذ  0

  اٌحىىُِخ وغُس اٌحىىُِخ 

   ررظظهُ  مدزاد اٌّعسفُخ ٌٍ ٍجخ فٍ ِغبيرُّٕخ اٌ  3

  االهبطخ اٌشبٍِخ ثبٌّفبذُُ وإٌظسَبد واالظط واٌفٍعفخ اٌربطخ   4

: َعهُ اٌجسٔبِظ فٍ رعصَص ورُّٕخ اٌّهبزاد االرُخ:األذداف اٌّهبزارُخ اٌربطخ ثبٌجسٔبِظ -ة  

اٌّؤظعبد ِٓ  الي رىافس اٌعٕظس اٌجشسٌ  اٌّعبذّخ فٍ رُعُس عًّ ِرزٍف أىاك   1

  اٌّزرظض 

  اذُّزهب  ِٓ  الي اٌمدزح عًٍ ا زُبز ورمُُُ اٌفٍعفُخ  ّظبدزاٌاٌّعبذّخ فٍ رُّٕخ ِغبُِع   0

ادواد اٌزحًٍُ اٌّىضىعٍ ٌٍّىاد اٌّعسفُخ واظزضّبزح فٍ رُعُس ظجً االربهخ  عّبياظز  3

      واٌىطىي

رٕفُر عٍُّبد اٌجحش فٍ ِىازد االٔزسٔذ واٌعًّ عًٍ رٕظُُ اٌّعسفخ اٌسلُّخ الغساع   4

    رمدَّهب ٌٍّعزفُدَٓ
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اظزسارُغُبد رعٍُُّخ ِزعددح اظزعّبي َزُ ٌٍفٍعفخ الثد أْ ٌٍ جُعخ اٌربطخ  طسائك اٌزعٍُُ واٌزعٍُ :

   وثّب َٕعغُ ِع طجُعخ إٌّهظ وِعزىي اٌّمسز

 اٌزٍمُٓ اٌّجبشس )اٌّحبضسح( ِع رىظُف ادواد رىٕىٌىعُب اٌزعٍُُ  1

 إٌّبلشخ واٌزفبعً اٌظفٍ   0

 اٌزعٍُُ ثبٌّّبزظخ اٌعٍُّخ   3

 اٌزعبؤٍ ِٓ  الي هً اٌّشىالد اٌّفزعٍخ  اٌزعٍُُ  4

  اظزسارُغُخ اٌزعٍُُ اٌمبئُ عًٍ اٌّشسوعبد اٌجحضُخ   5

 طسائك اٌزمُُُ

 اال زجبزاد اٌدوزَخ   1

 اال زجبزاد اٌّفبعئخ   0

 اٌزفبعً واٌّشبزوخ اٌظفُخ  3

  اٌزىٍُفبد اٌجحضُخ واٌزمبزَس   4

   اال زجبزاد اٌعٍُّخ  5

 االذداف اٌىعدأُخ واٌمُُّخ:  -ط

  اٌزعٍٍُّ  رعصَص اٌشعىز ثبالٔزّبء اًٌ اٌزرظض ورُّٕخ اٌسغجخ فٍ اٌعًّ   1

اٌزعٍُُّخ رعصَص اٌسغجخ فٍ اٌز ىَس اٌرارٍ وِىاوجخ وً ِب ذى عدَد فٍ ِغبي عًّ ِؤظعبد   0

  وغُسذب 

 رعصَص زوػ االٔزّبء ٌفسَك اٌعًّ دا ً اٌّؤظعخ واٌسغجخ ٌزمدَُ االف ً   3

   ٌّغزّعارمدَُ اٌردِخ  رعصَص زوػ اٌزعبوْ واٌزىاضع فٍ  4

   رعصَص اٌسغجخ فٍ إٌّبفعخ ور ىَس اٌراد ٌسفع اٌىفبءح واالٔزبعُخ  5

 طسائك اٌزعٍُُ واٌزعٍُ

   ٌّؤظعبد اٌدوٌخ اٌصَبزاد اٌُّدأُخ   1

 اٌّحبضساد اٌزىعىَخ وإٌدواد اٌضمبفُخ   0

 االفالَ اٌزعٍُُّخ اٌزىعُهُخ   3

 اٌّسشد االوبدٍَّ ؤّىذط اٌمدوح اٌعٍُّخ   4

 اٌزحفُص إٌفعٍ واٌعبطفٍ ِٓ  الي إٌّبلشبد اٌّفزىهخ واٌّجبشسح ِع اٌ ٍجخ   5

 طسائك اٌزمُُُ

 رمبزَس اٌّسشد اٌدوزَخ   1

 اٌّزبثعخ واٌّسالجخ اٌّجبشسح وغُس اٌّجبشسح   0

   اظز العبد اٌزمُُُ اٌرارٍ  3

 واٌز ىز اٌشرظٍ(اٌّهبزاد اٌعبِخ وإٌّمىٌخ)اٌّهبزاد اال سي اٌّزعٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف  -د

 رعٍُُ اٌ بٌت عًٍ رُّٕخ ور ىَس ِهبزاد اٌزفىُس االثداعٍ واالثزىبزٌ فٍ ِغبي اٌزرظض   1

 رعٍُُ اٌ بٌت عًٍ ِهبزح وزبثخ اٌجحىس واٌزمبزَس   0

رعٍُُ اٌ بٌت عًٍ ِهبزح وُفُخ زثط اٌغبٔت إٌظسٌ ثبٌز جُك اٌعٍٍّ اٌرٌ ظىف َّبزظ  فٍ   3

 اٌعًّ 

 طسائك اٌزعٍُُ واٌزعٍُ

 اٌزىعُ  اٌّعزّس ٌٍ ٍجخ ِٓ لجً االظزبذ اصٕبء اٌّحبضسح اٌُىُِخ  1

 إٌّبلشبد اٌّفزىهخ ثُٓ اٌ ٍجخ واٌزدزَعُُٓ   0

   ظفساد عٍُّخ ٌالطالك عًٍ اٌزغبزة إٌبعحخ -  3

 طسائك اٌزمُُُ

 رُّص اٌجحىس واٌزمبزَس اٌغُدح   1

   اٌّالهظخ اٌّعزّسح ٌٍ بٌت ِٓ لجً اٌزدزَعٍ  0

 اٌّمبثالد واٌٍمبءاد اٌّعزّسح ٌٍ بٌت ِع اٌزدزَعٍ    3

   اٌزفبعً اٌ بٌت ِع اٌّحبضسح    4
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الشهادات  -12
والساعات 
 املعتمدة

بنية الربنامج -11  

الىحدات  الساعات 
ةاملعتمد  

رمز املقرر او  اسم املقرر او املساق
 املساق

املستىي/ 
 السنة

درجة البكالوريوس 
 / تتطلب

        (251   )
 وحدة معتمدة

   المنطق الصوري 6 3
 

المر حلة 
 االولى

  الفلسفة اليونانية 6 3

  أسس الفلسفة 4 1

  الفكر الشرقي القديم 4 1

  حقوق اإلنسان والديمقراطية 4 1

  اللغة العربية 4 1

  علم النفس 4 1 

  الحاسوب 4 1 

نصوص فلسفية باللغة  1 2 
 اإلنكليزية

 

   علم الكالم 6 3 
 

المرحلة 
 الثانية

  الفلسفة اليونانية 4 1 

  الفلسفة اإلسالمية 4 1 

  الفلسفة الوسيطة 4 1 

  الفلسفة الحديثة 4 1 

  المنطق الرياضي 4 1 

  الفلسفة السياسية 4 1 

  علم اإلجتماع 4 1 

نصوص فلسفية باللغة  1 2 
 اإلنكليزية

  

اإلسالميةالفلسفة  6 3     
 

المرحلة 
 الثالثة

  الفلسفة الحديثة 6 3 

  فلسفة الدين 4 1 

  فلسفة األخالق 4 1 

  فلسفة الجمال 4 1 

  فلسفة التاريخ 4 1 

  مشكالت فلسفية 4 1 

  نظرية المعرفة 4 1 

نصوص فلسفية باللغة  1 2 
 اإلنكليزية

 

   الفلسفة المعاصرة 6 3 
 

المرحلة 
 الرابعة

  فلسفة اللغة 4 1 

  الفكر العربي المعاصر 4 1 

  الفلسفة اإلسالمية 4 1 

  فلسفة العلم 4 1 

  التصوف 4 1 

  الميتافيزيقا 4 1 

  األدب الفلسفي 4 1 

  بحث التخرج 4 1 
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نصوص فلسفية باللغة  1 2 
 اإلنكليزية

 

 

 

 اٌزر ُط ٌٍز ىز اٌشرظٍ   -13

اٌعٕىَخ اٌزٍ رىضع ِٓ لجً اٌٍغٕخ اٌعٍُّخ ثبٌمعُ وِغٍط اٌمعُ ٌز ىَس اداء وً ِٓ اٌر ط   1

 اٌزدزَعٍ واٌّمسز واظزرداِ  ٌّفسداد اوضس هداصخ

االٌزحبق ثبٌجساِظ واٌدوزاد اٌزدزَجُخ واٌّشبزوخ ثبٌحٍمبد إٌمبشُخ وإٌدواد واٌّؤرّساد اٌعٍُّخ   0

 اٌسطُٕخ  

 

 ِعبَُس اٌمجىي -14

 اٌزٍ وضعذ ِٓ لجً وشازح اٌزعٍُُ ٌعبٌٍ واٌجحش اٌعٍٍّ اٌّعبَُس   1

 اٌّعدي اٌعبَ ٌٍدزاظخ االعدادَخ ثّب ال َمً عٓ       0

 دزوض اٌّفبضٍخ دزعخ اٌٍغخ االٔىٍُصَخ  ثّب ال رمً عٓ       3

 ظبٌُ ِٓ اٌعبذبد اٌغعدَخ واٌعمٍُخ   4

 هعٓ اٌعُسح واٌعٍىن     5

 

 أذُ ِظبدز اٌّعٍىِبد عٓ اٌجساِظ -15

 فٍ اٌغبِعبد اٌعسالُخ  ز ىَس ورحدَش اٌّىازد اٌّعسفُخاٌرجساء ٌٌغٕخ   1

 االلعبَ واٌّدازض إٌّبظسح فٍ اٌغبِعبد اٌعسثُخ واٌعبٌُّخ   0

 االرحبداد واٌغّعُبد اٌّهُٕخ اٌّزرظظخ اٌعسثُخ واٌعبٌُّخ   3

 

 

 


